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VÅR VISJON

NATUROPPLEVELSER  
FOR LIVET

SPENNENDE

DNT skal by på utfordrende og 
spennende opplevelser for alle. 

     

TROVERDIG

   Trygghet og kvalitet skal stå i 
fokus i hele organisasjonen. 

INKLUDERENDE

DNT skal ha et turtilbud der 
alle føler seg velkomne, også 

de som ikke kjenner 

oss fra før.

VÅR FORMÅLSPARAGRAF

•

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, 

allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for sikring 

av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

ENKELT 

Vi vil bidra til å la folk oppleve 

gleden ved det enkle friluftslivet.

NATURVENNLIG

DNTs virksomhet med aktiviteter, 
hytter og ruter skal vær 

naturvenlig. 

VÅRE VERDIER
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Barnas Turlag Bamble og 

Barnas Turlag Bø

Barnas Turlag Kragerø og 

Barnas Turlag Seljord + 

Kviteseid

Barnas Turlag Siljan og 

Barnas Turlag Tinn

Barnas Turlag Skien og 

Barnas Turlag Vinje

Mogen Turisthytte
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Gaustatoppen Turisthytte
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Friluftslivets hus

DNTs landsmøte
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PRO G R AM 
LOK ALL AGSAMLIN G  2020

F R E DAG L Ø R DAG S Ø N DAG

Fra kl.
16:00

kl. 17:00-
21:00

kl. 17:45-
18:00

kl. 18:00-
20:00

kl. 20:00-
20:30

kl. 20:30-
22:00

Velkomst
og innsjekk

Lek og moro
for barna

Informasjon
om helga

Årsmøte

Tips og triks for
lavvo-camperne

Enkel
bevertning med
underholdning
ved skuespiller

Jeanne Bøe

kl. 07:00-
07:30

kl. 07:30-
08:30

kl. 09:00-
16:00

kl. 09:00 -
10:30

kl. 10:45-
12:30

kl. 12:30 -
13:30

kl. 13:30-
16:00

kl. 16:00

kl. 17:15-
17:30

kl. 17:30

kl. 19:00

Toddy og kakao i
lavvocampen

Frokost

Lek og moro
for barna

Foredrag ved
Sindre Bø:

sikkerhet i fjellet.

Sesjoner - del 1

Lunsj

Sesjoner - del 2

Frukt og snacks

Oppsummering av
dagen

Foredrag ved:
Hemmelige Hytter

Treretters middag i
DNT-hyttestil

kl. 07:00-
07:45

kl. 08:00-
09:00

kl. 09:00 -
10:30

kl. 10:30-
11:00

kl. 11:00

kl. 16:00

Isbading og
badstue med

DNT ung

Frokost

Suksesshistorier
fra turlagene

Rydde ut av
rommene

Fellesturer:

1. Vandretur i
Vrådal

2. Skitur i
nærområdet

3. På tur med
Barnas Turlag

4. Alpint i
Vrådal skisenter

5. Randonée- tur

6.Badetur til
Straand Hotell

Frist for utsjekk

Sosialt fokus resten av kvelden
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Lagene skal snarest sende inn navn på delegater og deres e-postadresse  
for oversendelse av dokumenter. Frist for innsendelse er 10.mars.   

Lagene har antall stemmer i følge vedtektenes bestemmelser  
basert på medlemstallet 31.oktober 2020. 

 
Delegatene fra laget stemmer felles for lokallaget. Laget kan stille  
med større eller mindre antall delegater enn stemmetallet tilsier.
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SE SJO N E R U N DE R 
LOK ALL AGSSAMLIN GA: 

LØ RDAG

1. INKLUDERING

2. KOMMUNIKASJON

3. REKRUTTERING

Uten frivillige hadde ikke DNT Telemark gått 
rundt, og vi er prisgitt alle som ønsker å bidra. 
Kanskje du lurer på hvordan man rektrutterer 
frivillige? 

Det tredje kurset tar for seg verving, 
søknadsskriving og søknadsordninger. Kanskje 
har du en idè som du ønsker hjelp til å søke 
støtte til? Her er både små og store hjertelig 
velkommen!

Er du interessert i hvordan du kan nå ut til 
publikum via DNTs nettsider? 

Bli med på kurs i vår nettsideplattform 
Sherpa og lær hvordan vi som organisasjon 
kan kommunisere med frivillige, lokallag og 
publikum ved hjelp av nettsidene. 

I tillegg vil du få tips og råd som er greit å 
ha i bakhodet når du skal kommunisere som 
organisasjon i sosiale medier.

Fjorårets populære sesjon, “Alle skal 
med”, er tilbake igjen i år, sammen med et 
Ambassadørkurs. DNT Telemark ønsker at 
alle skal ha muligheten til å kunne ha et aktivt 
friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring og 
forutsetninger. 

Ambassadørkurset er dessuten en unik 
mulighet til å bygge på din turleder-erfaring, 
som er en av de tre kursene DNT tilbyr denne 
helgen.
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D E L E G AT E R
Å R S M Ø T E T

Medlemmer i lokallag 2019 Delegater

Gautefall Turlag 248 3

Bamble Turlag 668 6

Tinn- og Rjukan Turlag 282 3

Vinje Turlag 198 2

Skien Turlag 3108 11

Siljan Turlag 242 3

Seljord Turlag 124 2

Kviteseid Turlag 208 3

Kragerø 485 5

Totalt 5563 38

Medlemmer utenfor lokallag

Andre 112 0

Notodden 3 0

Bø 391 0

Sauherad 154 0

Nome 267 0

Nissedal 9 0

Fyresdal 1 0

Tokke 85 0

Porsgrunn 1752 0

Totalt 2774 0

2019 Delegater
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Medlemstype 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Hovedmedlem 3025 3082 3314 3339 3633 3593 3604 3606 3584 3598 3396 3309

Ungdom 262 235 270 282 291 291 326 289 294 280 250 214

Honnør 1376 1296 1290 1254 1214 1159 1084 996 890 831 757 716

Livsvarig 107 110 106 110 113 115 117 116 115 116 120 122

Barn 367 397 1268 1356 1579 1592 1207 1259 1038 1028 452 485

Skoleungdom 169 193 228 247 374 362 344 355 322 358 312 301

Husstandsmedlem 1263 1340 1369 1414 1633 1549 1479 1419 1389 1403 1339 1311

Familie 
hovedmedlem

435 413 337 221

Familie 
husstandsmedlem

1333 1281 1032 705

Sum 8337 8347 9214 8928 8837 8661 8161 8040 7632 7614 6626 6458

N Ø K K E LTA L L
M E D L E M M E R

MEDLEMSUTVIKLING

I løpet av 2019 fikk DNT Telemark en økning i antall 
ungdomsmedlemmer og honnørmedlemmer. Vi ser også at antallet 
familie-husstandsmedlemmer øker, og totalt for året 2019 har vi 
flere medlemmer enn året før. Vi vil fremover i 2020 jobbe for å øke 
medlemstallet ytterligere. 
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Navn Stilling Ansatt

Jon Atle Holmberg Daglig leder 2006

Haldis Bjerva Watson Ekstrahjelp 2019  - 2019

Henriette Hack Leder butikk og tursenter 2015

Dag-Øyvind Olsen Djuvik Avdelingsleder aktivitetsavdelingen 2009

Rine Grinilia Økonomi og regsnakp 2015

Anja Haugerud Økonomi og regsnakp 2018

Trond Ihle Anleggsansvarlig 2017

Katrine Tellsgård Kommunikasjonsrådgiver 2017

Odin Langslet Prosjektleder 2016 - 2019

Henrik Halle Høilo Prosjektleder 2016 - 2019

Michael Quist Prosjektleder 2019

Jenny Flobak Prosjektleder 2018

Amalie Lund Holth Prosjektleder 2019

Stian Melby Prosjektleder 2018 - 2019

Kristin Laue Næspe Butikkmedarbeider 2017 - 2019

Ida Mikalsen Lærling og butikkmedarbeider 2018 - 2019

Marthe Isaksen Vertskap Mogen Turisthytte  
(permisjon ut 2020)

2011

Kyle O’Donoghue Vertskap Mogen Turisthytte 2015

Jorunn Karlberg Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2017

Lisbeth Syftestad Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2019

Kjersti Wøllo Vertskap Kalhovd Turisthytte 2007 - 2019

Petter Martinsen Vertskap Kalhovd Turisthytte 2007

Ruth Ellegård Vertskap DNT Øitangen 2017

Ole Kristian Lyngmyr Kokk Mogen/Gaustatoppen 2015

Tommy Olsen Vedlikeholdsassistent 2018-2019

Thor Anders Fareid Vedlikeholdsassistent 2019

A N S AT T E  2 0 1 9
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S A K S L I S T E 

a) DNT Telemarks årsberetning.

b) Årsregnskap for DNT Telemark og eventuell fordeling av overskudd til Turlagene.

c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

d) Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er fremmet av et Turlag tillagt styrets 
kommentar.
Forslagene må være innkommet innen utgangen av desember måned foregående år for 
eventuelt å bli behandlet i de enkelte Turlags årsmøter.
Ingen saker er kommet inn.

e) Valg av styrets leder.

f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

g) Valg av DNT Telemarks 3 koordinatorer innen tur-, løype- og arrangementsproduksjon 
med 2 års funksjonstid. Koordinatorene er direkte underlagt styret.

h) Valg av leder Drift og eiendomsutvalg, med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt 
styret.

i) Valg av leder Natur og miljøutvalg med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt 
styret.

j) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Tilsynsutvalget.

k) Valg av årets delegater til DNTs Landsmøte etter forslag fra Turlagene.

l) Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen etter forslag fra Turlagene.

m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

Med vennlig hilsen
Styret i DNT Telemark 

SAKSLISTE IHT.  VEDTEKTER
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Styret i 2019 har bestått av
Thor Kamfjord, leder
Tor Suhrke, nestleder
Torill Solheim, styremedlem
Morten Næss, styremedlem
Tone Reiten, styremedlem
Ottar Kaasa, representant for senior, BT og 
ung 
Kyle O`Donoghue, ansattes 
representant

Daglig leder Jon Atle Holmberg deltar på 
alle styremøter og fungerer som sekretær.

Organisasjon
Foreningens formål er å arbeide for et  
enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig  
friluftsliv og for sikring av friluftslivets  
natur- og kulturgrunnlag på fylkesnivå. 
Styret er av den oppfatning at vi i stor grad 
har lykkes med dette. Vårt verdigrunnlag 
bygger på verdiene: Spennende,  
Troverdig, Inkluderende, Enkelt og 
Naturvennlig (STIEN).

Vi har lokallag i 9 av de 14 kommuner som 
ligger innen DNT Telemarks  
virksomhetsområde. Aktiviteten foregår nå 
i kommunene Skien, Bamble, Vinje, Tinn, 
Drangedal (Gautefall), Kviteseid,
Seljord, Siljan og Kragerø, pluss Barnas 
Turlag i Bamble, Bø, Kragerø, Kviteseid, 
Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn og 
Vinje. DNT-medlemmer i Fyresdal  
registreres i Fyresdal Turlag og i Nissedal i 
Havrefjell Turlag. Begge disse er tilknyttet 
Aust-Agder Turistforening. DNT- 
medlemmer i Hjartdal og Notodden 
registreres i Notodden Turlag som også er 
en DNT-organisasjon. Vi samarbeider godt 
med disse og med turlagene utenfor DNT 
som Gvarv Turlag, Bø Turlag og Porsgrunn 
og Omegn Turistforening.

Styret og administrasjonen har  
samarbeidet godt, og de ansatte har gjort 
en betydelig innsats for tilrettelegging for 
frivilligheten, prosjektarbeid og  
informasjon til våre medlemmer.  
Administrasjonen ble i 2019 ble styrket 
med en person i økonomiavdelingen for å  
implementere nye IT-baserte rutiner og 
ikke lengre være avhengige av eksterne 
ressurser for regnskapsoppfølging. Antallet 
ansatte i aktivitetsavdelingen har blitt økt 
med en stilling og har ekstern finansiering. 
Administrasjonen har et tydelig fokus på 
rutiner, retningslinjer og andre verktøy som 
forenkler hverdagen, slik at ansatte- 
ressursene kan brukes til å gjøre det lett å 
være frivillig i DNT Telemark. Oppfølging 
og videreforedling av strategi med  
tilhørende handlingsplaner er ett av de  
viktige verktøyene det jobbes med for å 
gi økt fokus på turlagene og våre betjente 
anlegg.

Iht. vedtektene er turlagene gitt det  
operative ansvar for aktiviteter,  
hytte – og løypearbeid i de enkelte  
kommuner. Alt dette arbeidet er basert på 
frivillighet. Det er fortsatt behov for å  
justere driften i DNT Telemarks  
administrasjon slik at den er mest mulig 
rustet for å legge til rette for frivillig aktivitet 
ute i turlagene og yte bistand i  
koordinering av arrangementer og turer på 
tvers av kommunegrensene.

DNT Telemark registrerer fortsatt stor 
aktivitet og antall dugnadstimer for 2019 
ble 47 184.

Representasjon
DNT Telemark har i løpet av året deltatt på 
en rekke møter og aktiviteter med DNT og 
offentlige sektor, som Telemark  

ÅRSMELDING 2019

Å R S M E L D I N G

DNT Telemark
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fylkeskommune (TFK), regionalråd,  
kommuner, skoler, samt andre  
samarbeidspartnere. DNT Telemark 
har representanter i følgende  
organisasjoner:
- Fjellvåken AS, 2 styrerepresentanter 
og et varamedlem.
- Forum for Natur og Friluftsliv, repre-
sentert i styret
- Helbergstiftelsen, styremedlem
- Vandreregion Telemark, styrings-
gruppe
- Rådet for Frivillighet Telemark Fylkes-
kommune.
- Sentrumsnære turveier, Fylkesmannen 
i Telemark
- Nasjonal arbeidsgruppe for vindkraft, 
medlem
- Nasjonal arbeidsgruppe for 
bærekraft, medlem
- DNT VETE-samarbeidet, sekretær, 
nestleder
- Strategiutvalget for DNT kystsatsning
- Villreinutvalget DNT

DNT avholdt i 2019 sitt Landsmøte i 
Svolvær, Lofoten. Telemark deltok med 
18 representanter fra flere turlag, 
styret og ansatte fra administrasjonen. 
I tillegg deltok Notodden Turlag med 
åtte personer. Deltagelse på landsmøte 
gir god innsikt i DNTs fremtidsplaner, 
organisasjon og skaper relasjoner 
til andre Turlag og Turistforeninger i 
Norge.

Medlemmer
Medlemskontingenten er en viktig del 
av DNT Telemarks grunnlag for å drive 
virksomheten og et vesentlig element i 
vår økonomi. 2019 viser en nedgang i 
antall medlemmer med 10 personer.

Målet om økt medlemstall gjør at vi i 
fremover vil ha fokus på videre arbeid 
med å tilby kompetanse, aktiviteter og 
anlegg som gjør det attraktivt å være 
medlem i DNT Telemark.

Hyttedriften og båtdrift på Møsvatn, 
vertskapene på Mogen, Kalhovd og 
Øitangen har vært de samme som i 
2018. På Gaustatoppen er det nå to 
som driver i fellesskap. Gaustatoppen, 
Kalhovd og Øitangen har hatt en 
økning i omsetningen, mens Mogen 
har hatt en liten nedgang. 

Sammenliknet med den uvanlige 
varme og tørre sommeren i fjor, så  
hadde årets sommer ideelle  
temperaturer for vandring i fjellet. 
Vi gleder oss over at antall brukere 
av naturen fortsetter å øke, samtidig 
som bevisstheten på vår rolle som 
«forbrukere» endres til felleskapets og 
naturens beste. DNT Telemarks hytter 
har vært godt besøkt, og vi setter stor 
pris på å høre fra våre hyttegjester 
som gir tilbakemelding om strålende 
gjestfrihet og matopplevelser som både 
gir mersmak og ekstra turglede. Den 

Å R S M E L D I N G
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DNT Telemark har aktivitetr for alle. Fra Barnas Turlag til DNT senior og Aktiv i 100.
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Å R S M E L D I N G

gode oppfølgningen med kontroll av 
driftskostnader har fortsatt i 2019, og 
driverne av hyttene har vært flinke til å 
tilpasse bemanning og drift i forhold til 
besøkstallet. Den ansatte i  
anleggsavdelingen, som har ansvar for 
hytte – og løypevedlikeholdet i DNT 
Telemark, har i løpet av året tatt i bruk 
vårt program for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV). Programmet er tatt i 
bruk også av andre DNT foreninger.

De lokale hyttene rundt om i fylket som 
driftes av turlagene er populære. Antall 
overnattinger i 2019 har vært 12 360, 
men det er fremdeles plass til flere. Vi 
ser et behov for bedre markedsføring 
og synliggjøring av både opphold og 
turopplevelser tilknyttet disse trivelige 
skogshyttene med flott turterreng.

Kystledhyttene har også i år hatt godt 
besøk. Hytta i Sildevika er nå  
nyoppusset og fremstår attraktiv for 
sommerbesøk. Porsgrunn kommune 
har i 2019 gjort ferdig de siste ren-
overingene på hytta, samt laget vannk-
losett i bryggehuset. Vi håper at utbed-
ringen av området og hytta fører til at 
flere får øynene opp for denne unike 
kystperlen.

Fjellvåken II på Møsvatn er eiet av DNT 
Telemark med 35 %, sammen med 
Vinje kommune og Tinn Næringsfond. 
Årets resultat forventes å gi et lite  
underskudd da trafikken har vært lavere 
enn i 2018. 

Mogen Turisthytte og Gaustatoppen 
Turisthytte har et stort etterslep på 
vedlikehold. I 2019 har det derfor blitt 
utarbeidet planer for hhv nybygg på 
Mogen og omfattende rehabilitering 
og utvidelse på Gaustatoppen. Dette er 
spennende prosjekter som krever store 
investeringer. Arbeidet blir ikke  
igangsatt før vi har skaffet ekstern  
finansiering, via gaver, tilskudd og 
samarbeidspartnere.

Øvrig virksomhet
Butikken merker konkurransen fra de 
store kjedene og netthandel. Inntektene 
viser en nedgang i forhold til i 2018 på 
ca. 18 %. Vi har ikke til hensikt å være 
fullassortert sportsbutikk, og har lagt 
om sortimentet til å ha gode, nyttige 
turprodukter hvor vi kan være  
konkurransedyktige på pris. Nytt av året 
er at vi har fått oss et bruktstativ. Dette 
gir alle mulighet til å gi egne turklær et 
lengre liv, samt få tak i nye, brukte  
skatter. Kjøp og salg skjer enkelt ved 
hjelp av Vipps, og pengene går direkte 
til den som eier plagget. Vi arbeider 
hele tiden med å gi våre medlemmer 
og øvrige kunder Telemarks beste 
utvalg i turkart og god turinformasjon. 
Dette er en viktig service vi ønsker å 
opprettholde. 

Ved utgangen av 2019 startet vi  
flytteprosessen inn i nye lokaler da 
eksisterende lokaler ikke var  
arealeffektive og ideelle til de  
behovene organisasjonen har i dag. De 
nye lokalene i Torggata ved  
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Landmannstorvet gir oss en sentral 
plassering utenfor det nye fylkeshuset 
og mer synlighet i bybildet. Med 
Telemarks største kollektivknutepunkt 
rett utenfor døra, kan turen starte ved 
dørterskelen med “Bussen til bushen”. 
Med park rett utenfor døra på begge 
sider, får vi enkel tilgang til  
grøntområder der vi kan synliggjøre 
aktiviteten vår i sentrum. Flyttingen 
gjør det også enklere å være frivillig i 
DNT Telemark. I de nye lokalene får vi 
hyggeligere inngang og arbeidsstas-
joner for frivilligheten. De nye lokalene 
skal være et aktivitetssenter for tur- og 
friluftslivsinteresserte med mulighet for 
aktivitet både tidlig og seint. Her skal 
man kunne møte likesinnede,  
planlegge turer, ha kurs, møter,  
foredrag og samlinger. Vi har døpt våre 
nye lokaler «Frivillighetens Hus» og 
arbeider for å få inn flere  
organisasjoner som arbeider med 
friluftsliv. 
Prosjektene vi har ifm. folkehelse, skole, 
barn, ungdom og DNT tilrettelagt 
har alle hatt god oppslutning og stor 
aktivitet.

Ti – Toppere over hele fylket viser seg 
fremdeles å ha stor oppslutning og det 
ble i 2019 registrert 2 753 deltakere 
på populære tiltaket. 

Det har vært gjennomført fire turleder 
kurs for å få flere kvalifiserte turledere 
i 2019 og fire ambassadørkurs, samt 
fire kurs innen kart og kompass. Vi 
håper på fortsatt god oppslutning 
rundt dette kurstilbudet. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) har 
hatt kontor i våre lokaler. Dette gir et 
godt samarbeid på flere felles  
arrangementer som har vært  
gjennomført i 2019.

Økonomi
DNT Telemark har fått tildelt prosjek-
tmidler fra Telemark Fylkeskommune 
med totalt kr 959 500. Fra  

kommuner, Sparebank stiftelsen,  
Gjensidige stiftelsen og andre  
bidragsytere har vi mottatt betydelige 
tilskudd og gaver. Inntektsførte beløp 
utgjør kr 7 445 058 av totale inntekter 
på kr 26 527 958. Vi takker for alle 
mottatte bidrag. Regnskapet for 2019 
er presentert  eksklusive turlagene og 
viser et overskudd på kr 407 477 etter 
avskrivninger. Styret er fornøyd med 
årets resultat og vil fortsette arbeidet 
for økt resultatutvikling i 2020 for å 
imøtekomme fremtidige investerings-
behov.

Aktiviteter
Satsingen rettet mot elever i skolene og 
barnehagene gir fortsatt gode  
resultater. Flekkerhytta, som  
DNT Telemark driver sammen med 
Skien Turlag, brukes dels som  
overnattingshytte og som et  
utgangspunkt for aktiviteter med barn 
og ungdom. Til å bistå de ansatte og 
frivillige har vi fått bistand fra  
Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø.

Gaustadagen i år ble arrangert i 
forbindelse med åpning av hyttene siste 
helgen i juni og med Jon Ingebretsen 
som primus motor. Årets arrangement 
satte fokus på Ibsen, med storslagent 
besøk av den internasjonale  
skuespilleren Jeanne Bøe. Hun har et 
treårig samarbeidsprosjekt med DNT 
Telemark der hun skal besøke hytter 
og aktiviteter og skape opplevelser der 
både tur og kultur står i sentrum.  

17. mai turen til Gaustatoppen er 
en populær aktivitet, som det sendes 
innslag fra på riksdekkende TV.

Medlemsbladene Kjentfolk, Turglede, 
og vårt turprogram blir godt mottatt, 
men vi kommer til å revurdere  
utgivelse av Turglede om vi ikke lykkes 
med annonseinntekter. Vi oppfordrer 
Turlagene til å bidra med lokale  
annonsører til Turglede, som vil gå  
tilbake til tabloid format med  
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utsendelse til alle husstander i fylket.

Det har vært avholdt fire møter med 
DNT Vestfold og arbeider med å  
fremstå samlet i forbindelse med  
fylkessammenslåingen har blitt  
videreført med en samarbeidsgruppe 
bestående av medlemmer fra både 
Vestfold og Telemark. I mai ble det i 
samarbeid gjennomført en vellykket 
markering på Vindfjelltunet som samlet 
over 250 deltakere for å markere vårt 
standpunkt til vindkraftutbygging i 
urørt natur. 

Fellesarrangementene ”Opptur” og 
”Kom deg ut dagen” fikk også i 2019 
god deltakelse. Begge tilbudene er 
viktige for rekrutteringen, og nok en 
gang har våre turlag stått for gode 
arrangementer
rundt om i fylket.

DNT Telemark er partner i  
Folkehelseprogrammet for Telemark. 
Daglig leder er vår representant. 
Samarbeidet går godt og flere av våre 
tiltak er finansiert gjennom  
programmet. Formålet er å få nye 
grupper «ut av sofaen».

Våren 2019 startet arbeidet med å 
rekruttere frivillige turledere til å drifte 
en ny friluftslivsgruppe for ungdom i 
Grenland. Gruppa har fått navnet DNT 
junior Grenland og er for alle mellom 
12-16 år som bor i Grenlands 
-området. Som en del av et treårig  
prosjekt for økt ungdomsaktivitet,  
ønsker DNT Telemark å hjelpe  
lokalforeningene med opprettelsen av 
nye ungdomsgrupper.

I 2019 ble også DNT 26-45 Telemark 
startet, for å imøtekomme den store 
interessen blant voksne i denne 
aldersgruppen for å bli med på turer 
og aktiviteter. Gruppa har som  

målsetting å tilby et vidt spekter av turer, 
kurs og aktiviteter. Eksempelvis: fot-,  
ski-, sykkel- og trugeturer, hengekøye-, 
telt-, hytte-, kano- og bålturer. Turene 
og aktivitetene foregår i hele Telemark.

De lokale turlagene
De lokale turlagene er stammen i det 
arbeid som blir nedlagt av de frivillige i 
DNT Telemark. Aktiviteten i de enkelte 
turlagene er svært variert.  
DNT Telemark vil fremover prioritere å 
bistå de enkelte turlagene med  
gjennomføring av administrative 
rutiner og praktisk gjennomføring av 
arrangementer.

Dugnadsinnsatsen
All dugnadsinnsats innen DNT Tele-
mark med løyperydding, skilting og 
merking, vedlikehold av hytter, infor-
masjon, samt friluftslivsarrangementer 
og kursvirksomhet har hele samfunnet 
nytte av. Totalt ble det innrapportert 47 
184 dugnadstimer i 2019. Vi antar at 
antall dugnadstimer er underrapport-
ert.  Den samlede innsats fra DNT Tele-
marks mange hundre frivillige tilførte 
Telemark helsefremmende kultur- og 
friluftlivsverdier tilsvarende ca. 9,5 mill. 
kroner i 2019.

Av hver krone vi kan benytte adminis-
trativt for tilrettelegging, får samfunnet 
minst ti kroner tilbake. Vår virksomhet 
for å få folk ut på tur vil fortsatt kunne 
spare samfunnet for millionbeløp.
Gunstigere og mer effektiv investering 
i folkehelse skal vanskelig finnes. Flere 
og flere forstår dette, og vi har nå godt 
håp om å kunne få midler til å oppret-
tholde drift og ikke bare til prosjekter i 
framtida.
Kontinuitet og tilretteleggelse for 
frivillig innsats styrker folkehelsa og vårt 
øvrige arbeid for friluftslivet i hele fylket.

Styret
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Note 1

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler:
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til det laveste av historisk kostpris og virkelig verdi på 
balansedagen. Investering i andre aksjer er medtatt etter kostmetoden. Nedskrivning er foretatt enkeltvis dersom 
virkelig verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art. Vinning og tap på aksjer og andre 
verdipapirer er resultatført som finansposter.

Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer er bokført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Varebeholdninger:
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning 
for ukurans.

Salgsinntekter:                                                                                                                                                                         
Inntektføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Varige driftsmidler:
Anleggsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig lineært med grunnlag i 
driftsmidlets økonomiske levetid.

Noter til regnskapet for 2019

DNT Telemark 
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Følgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes 
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Side 1 av 3
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Noter til regnskapet for 2019

DNT Telemark 
Note 2

2019 2018
10 381 566 9 661 100

1 350 057 1 188 521
262 412 273 548

87 111 144 756
12 081 146 11 267 925

11 11
Antall årsverk på hyttene 6 6

Daglig leder Styret
717 035 0

0
26 949 0

Note 3 Varige driftsmidler Bygg Løsøre Sum
Anskaffelseskost 01.01.19 9 773 827 1 320 168 11 093 995
Tilgang 0 88 000 88 000
Mottatt tilskudd 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.19 9 773 827 1 408 168 11 181 995

 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 -4 014 847 -1 204 579 -5 219 426
Balanseført verdi pr. 31.12.19 5 758 979 203 590 5 962 569

 
Årets ordinære avskrivninger 406 038 36 475 442 513

Avskrivningssatser (lineær) 0 - 4% 20 - 30%  

Lønn

Antall årsverk i administrasjonen 

Andre lønnskostnader

Lønnskostnader består av følgende poster:

Folketrygdavgift
Pensjonskostnader

Sum lønnskostnader

Godtgjørelser 2019

Kollektiv pensjonspremie

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 50 625.
I tillegg kommer andre tjenester med kr 22 838.

Revisor

Selskapet er i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for sine 
ansatte, og har avtale som oppfyller lovens krav.

Annen godtgjørelse

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønninger

Side 2 av 3
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Noter til regnskapet for 2019

DNT Telemark 
Note 4

Kostpris Bokført verdi

Note 5
2019

2 058 679

Gjeld sikret 
ved pant

Balanseført 
verdi pant

4 537 349 5 758 979

Note  6

Annen   
egenkap. SUM

6 065 231        6 065 231     
Egenkapitalen til turlagene. -1 685 938      -1 685 938    

407 477           407 477        
4 786 770        4 786 770     

Egenkapitalen til turlagene er trukket ut som følge av en endring av prinsippene for regnskapspresentasjon
i DNT Telemark i 2019.

Note 7

Aksjer og andeler i andre selskaper

Egenkapital

Egenkapital

Pantstillelser og lignende Eiendeler stilt som sikkerhet

Gjeld til kredittinstitusjoner

Tomter, bygninger   

Pr. 31.12.18

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr 356 878.
Bundne midler 

Pr. 31.12.19
Årets resultat

Aksjer i Fjellvåken                                1 135 000 

Gjeld til kredittinstitusjoner

                               1 135 000 

Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier 
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Side 3 av 3
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Styret skal i henhold til DNT Telemark 
sine vedtekter legge frem de 
viktigste økonomiske forutsetninger 
til behandling på årsmøtet. Saken 
inneholder en informasjon om de 
overordnede økonomiske forutsetninger 
som ligger til grunn.

Styret har følgende prioriterte 
satsningsområder i 2020 - 2021:

1. Etablere digital strategi og 
Implementering av frivillighetssystem. 

2. Bedre kommunikasjon/
markedsføring av hytter, betjente og 
ubetjente. 

3. Nye Mogen 

4. Forstudie Gaustatoppen 

5. Implementere verktøy og 
arbeidsmetoder som effektiviserer drift 
i administrasjonen + hytter, herunder 
kartlegge og igangsette økonomisk 
effektivisering. Målet er å frigi mer tid 
og ressurser til Hovedsatsningene i 
kommende periode - Turlagene og 
Turisthyttene.

Følgende forutsetninger lagt til grunn 
for budsjett 2020:

1. Budsjettet er satt konservativt 
på bakgrunn av regnskapstall pr 
31.09.2019.  

2. Pristigning. Det legges til grunn 
en generell pristigning på 2,4 %.   

3. Medlemskontingent. Det legges 
opp til en økning på 3,2 % 

4. Lønnskostnader. Det legges opp 
til en moderat lønnsøkning og tillegg for 
nye prosjektstillinger.  

5. Kostnader ifm Nye Mogen og 
Gaustatoppen er forutsatt ekstern 
finansiering, ut over en egenandel. I 
budsjettet for 2020 ligger det inne kr 
200.000

Utbygning på Mogen og eventuelt på 
Gaustatoppen vil ikke bli igangsatt før 
finansiering er på plass.
 

 Arbeidet med rekruttering av 
medlemmer og frivillige skal 
intensiveres i 2020 - 2021.

Styret.
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Budsjettsammendrag for 2020 
   
    Budsjett Budsjett  Regnskap 
Driftsinntekter   2020                   2019                   2019
 
Salgsinntekter   16 339 250 11 315 505 15 297 956
 
Andre inntekter   600 000 4 988 000 660 847
 
Kontingenter   4 095 857 4 180 595 4 061 257
 
Tilskudd   5 025 000 4 877 000 6 507 899
 
Sum inntekter   26 060 107 25 361 100 26 527 959
 
     
Driftskostnader     
 
Varekostnad   3 473 900 3 834 950 3 285 307 
 
Personalkostnader  13 008 297 12 273 807 12 081 146 
 
Driftskostnader   8 503 656 8 319 055 10 100 012
 
Avskrivninger   441 000 320 000 442 513
 
Sum kostnader   25 426 853 24 747 812 25 908 978

      
Driftsresultat   633 254 613 288 618 981
      
 
Finanskostnader  178 500 203 500 211 504
 
     
Årsresultat   454 754 409 788 407 477
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STYRET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Styreleder Thor Kamfjord X På valg 2021

Nestleder Tor Suhrke X På valg 2021

Styremedlem Tone Reiten X På valg 2021

Styremedlem Torill Solheim X Ottar Kaasa På valg 2020

Styremedlem Morten Næss X JA Morten Næss På valg 2020

Rep. Senior/BT/
ung

Ottar Kaasa X JA Madeleine Thiis Vestrheim På valg 2020

Ansattes rep. Kyle O’Donoghue X Michael Quist Rasmussen På valg 2020

VARA FOR STYRET

Varamedlem Halvor Sagvolden X På valg 2020

Varamedlem Kristian Haraldsen X JA Kristian Haraldsen På valg 2020

Varamedlem Jørgen Young X Silje Tollefsen På valg 2020

Varamedlem Runar Landsverk X JA Runar Landsverk På valg 2020

Vara. Senior/BT/
ung

Jan Petter Johansen  X Marga Doelman På valg 2020

Vara ansattes 
rep.

Henriette Hack X Kyle O’Donoghue På valg 2020

TILSYNSUTVALGET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Utvalgsmedlem Odd Nakkestad X  På valg 2021

Utvalgsmedlem Rebekka L. Øvre-Eide X På valg 2021

Utvalgsmedlem Per Kristoffersen X  På valg 2022

Utvalgsmedlem Trine Bjørntvedt X  På valg 2022

Utvalgsmedlem Jon Harald Borgen   X JA  Jon Harald Borgen På valg 2020

Utvalgsmedlem Kjell Ivar Brynsrud X Halvor Sagvolden På valg 2020

VA L G KO M I T E E N S 
I N N S T I L L I N G  2 0 2 0
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VARA FOR TILSYNSUTVALGET

Varamedlem Atle Holmås X  JA Atle Holmås På valg 2020

Varamedlem Bodil Gautefald X JA Bodil Gautefald På valg 2020

VALGKOMITÉ

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Komitémedlem Nils Magne Søli X   Nils Magne Søli   På valg 2020

Komitémedlem Stein Løberg X   På valg 2021

Komitémedlem Silje Tollefsen X På valg 2022

Varamedlem Trine Riis Groven X På valg 2020

KOORDINATORER

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Tur Jon Ingebretsen X  Utgår På valg 2020

Løype Ansatt  

Arrangement Styret   

UTVALGSLEDERE

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Drift og eiendom Ansatt

Natur og miljø Tone Reiten X På valg 2021

REVISOR

Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Revisjonsselskapet AS v/Gro Backer X Gjenvalg 1 år
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VEDTEKTER
DNT TELEMARK

VEDTEKTER FOR DNT TELEMARK

§ 1 Formål 
DNT Telemark skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og 
kulturgrunnlag. 

§ 2 DNT Telemark
 DNT Telemark er paraplyorganisasjonen for DNT medlemmer i 
Telemark fylke og omfatter lokale turlag i de enkelte kommuner 
som arbeider under vedtekter og retningslinjer, godkjent av 
DNT Telemark.  DNT Telemark omfatter også DNT Telemark 
årsmøte og styret, administrasjonen i Skien og komiteer og 
utvalg som hører til dette (DNT Telemark fylkesorganisasjon). 

§ 3 Arbeidsområder for DNT Telemark
Etter formålet skal DNT Telemark arbeide bl.a. med: 
- drift av DNT Telemarks betjente hytter og forretningen knyttet 
til DNT Telemarks administrasjonskontor 
- styrke samarbeidet mellom DNT Telemarks turlag og 
tilrette-legge for at rammevilkårene er best mulig for lagenes 
drift 
- rekruttere barn og unge til friluftsliv 
- å støtte turproduksjon i turlagene 
- koordinere tur- løype- og arrangements-produksjonen i 
Telemark fylke 
- opptre på vegne av eller bistå turlagene overfor nasjonale og 
fylkeskommunale myndigheter, lands- og fylkesomfattende 
organisasjoner/organer o.l. 
- arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder 
- fremme og støtte øvrige natur - og miljøverntiltak av betydning 
for lokale medlemmer og turlagene 
- ha en sentral rolle i finansieringsløsninger og hjelpe fram 
lokale og fylkesmessige prosjekter som gavner DNT Telemark s 
oppnåelse av formål- og målsettingsvedtak 
- støtte tiltak for medlemsverving 
- utgi årsskrift, medlemsblad og ivareta øvrig 
kommunikasjonsvirksomhet 

§ 4 Turlag 
Turlag er betegnelse for de lag som omfatter medlemmer av 
DNT i de enkelte kommuner i Telemark. DNT Telemarks 
årsmøte kan, etter tilråding fra styret, oppta lokale turlag i DNT 
Telemark. Opptak av nye lag krever 2/3 flertall. Ved opptak av 
lag som arbeider innenfor et av turlagenes medlemsområder, 
skal det berørte turlag godkjenne dette. Enkeltpersoner med 
DNT medlemsskap vil fortrinnsvis ikke være direktemedlem 
i DNT Telemark men tillegges nærmeste turlag. Som en 
overgangsordning kan enkeltpersoner være direkte-medlemmer 
i DNT Telemark dersom de bor på steder hvor det ikke er 
etablert eller er svært langt til et turlag, eller det ikke er naturlig 
å høre til et eksisterendeturlag. 
Et turlags medlemsområde bør minst omfatte en kommunes 
innbyggere. 

§ 5 Medlemsrettigheter 
Alle enkeltmedlemmer kan velges til tillitsverv i alle ledd i 
organisasjonen fra det året de fyller 15 år. Medlemmer under 15 
år kan fremme synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen 
gjennom eget turlag. De enkelte DNT medlemmer i turlagene 
har gjensidige medlemsrettigheter i DNT Telemark /DNT ved 
besøk på hverandres hytter, deltakelse på hverandres turer, 
kurs og liknende arrangementer. Videre har disse medlemmer 
medlemsfordeler på andre foreningers hytter der DNT til enhver 
tid har avtale om gjensidige medlemsrettigheter. 
Tilsvarende har medlemmene i disse andre foreningene 
medlemsrettigheter på hyttene og arrangementene til alle 
medlemsforeninger i DNT. 

§ 6 Årsmøte
 Årsmøtet er DNT Telemarks øverste organ. Årsmøtet holdes 
innen utgangen av mars hvert år og innkalles med minst 4 
ukers skriftlig varsel til turlagene. Sammen med innkallingen 
skal følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen. På årsmøtet 
kan det bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til 
allerede innsendte forslag. Slike forslag må fremsettes skriftlig 
og undertegnes av forslagstiller. Eventuelle endringsforslag 
må ikke gå utover realiteten i det forslaget de knytter seg til. 

Vedtatt på årsmøtet 31.  mars 2017
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Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet. 
Årsmøtet skal behandle: 
a) DNT Telemarks årsberetning. 
b) Årsregnskap for DNT Telemark og eventuell fordeling av 
overskudd til turlagene. 
c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger. 
d) Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er 
fremmet av et turlag med styrets uttalelse. Forslagene må være 
innkommet innen utgangen av desember måned foregående år 
for eventuelt å bli behandlet i de enkelte turlags årsmøter. 
e) Valg av styrets leder. 
f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
g) Valg av DNT Telemarks 3 koordinatorer innen tur-, 
løype- og arrangementsproduksjon med 2 års funksjonstid. 
Koordinatorene er direkte underlagt styret. 
h) Valg av leder av Drift- og eiendomsutvalg, med 2 års 
funksjonstid. Leder er direkte underlagt styret. 
i) Valg av leder av Natur- og Miljøutvalg med 2 års funksjonstid. 
Leder er direkte underlagt styret. 
j) Valg av Tilsynsutvalg  etter bestemmelsen i § 17.
k) Valg av årets delegater til DNTs landsmøte etter forslag fra 
turlagene. 
l) Valg av medlemer og varamedlem til valgkomiteen etter 
forslag fra turlagene. 
m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar. 

§ 7 Stemmerett på årsmøtet  
Turlag har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 100 
medlemmer til 500 medlemmer og deretter 1 stemme for hver 
påbegynt 500 medlemmer. I medlemstallet inngår samtlige 
medlemskategorier. Til grunn for stemmerettsberegningen 
legges dokumentert medlemstall fra DNT i kommunene pr. 
31/12 året før årsmøtet. Alle turlag skal møte på årsmøtet eller 
la seg representere ved fullmakt. Styret avgjør hvor mange 
representanter de enkelte turlagene kan møte med, for eks. 
i forhold til turlagets stemmetall. Et turlag kan møte med 
skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre turlag. Ved avstemming 
avgis stemmene samlet fra hvert enkelt turlag. Før 2/3 av DNT 
Telemark ts samlede medlemsmasse er organisert i turlag skal 
styret innkalle til møte senest ved utgangen av februar for valg 
av årsmøterepresentanter blant direktemedlemmene i DNT 
Telemark. Antallet representanter bestemmes etter første ledd i 
denne paragraf. Alle direktemedlemmer kan innsende forslag til 
styret på representanter, innen en uke før valgmøtet. 

§ 8 Saksforberedelse til årsmøtet 
Behandlingen av overordnede, strategiske styringsdokumenter 
skal foregå slik:
 a)En sak som er utarbeidet på prinsippnivå: Saken sendes ut 
før årsmøtet og redegjøres for under årsmøtet. Årsmøtet drøfter 
saken og synspunkter refereres. Styret gis fullmakt til å foreta en 
endelig utforming. 
b)En sak som har hatt en omfattende forberedelse: Her skal det 
gjennomføres en høringsprosess. 
c)En sak som kan medføre vesentlig ulempe for turlagene: Her 
er det viktig å gjennomføre en høringsprosess. 

d)Høringsprosesser: 
Styret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar styret 
revidert forslag som fremmes for årsmøtet. Endringsforslag 
må fremmes skriftlig fra turlagene senest 14 dg. før årsmøtet 
begynner, og deles ut ved møtets start med eventuell 
kommentar fra styret. Saken vedtas av årsmøtet. 

§ 9 Valgkomité  
Valgene i henhold til § 10 b og c forberedes av en valgkomité 
som skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt av 
årsmøtet blant kandidater innstilt fra turlagene. Valgperioden 
er 3 år. Et hvert stemmeberettiget medlem av et turlag kan 
fremme forslag til valgkomiteen på valg av styremedlemmer og 
styreleder. Forslag må være innlevert skriftlig til valgkomiteen 
innen årsskiftet foregående år for å kunne behandles på 
årsmøtet. Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er 
foreslått fra organisasjonen. Årsmøtet fastsetter retningslinjer 
for valgkomiteens arbeid. Det bør tilstrebes en rimelig 
geografisk fordeling av styremedlemmer, og en rimelig fordeling 
mellom kvinner og menn. 
Det bør tilstrebes kompetanse innen jus, økonomi og strategi 
blant styrets medlemmer. Valgkomiteen innstiller også på valg 
til Tilsynsutvalget etter §6 j og 3 koordinatorer samt leder av 
eiendom/driftutvalg og leder av natur og miljøutvalg etter § 6 g, 
h og i. 
 
 
 

 
 

30 Å R S R A P P O R T 2 0 1 9

V E D T E K T E R



§ 10 Valg av styre 
a) Lederen og styremedlemmene velges alle for 2 år av gangen. 
Styremedlemmer og varamedlemmer nevnt i punkt c og d velges 
alle for 1 år av gangen. 
b) Styrets leder og 4 medlemmer med varamedlemmer velges av 
årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
c) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av 
årsmøtet blant styremedlemmene i Senior, Ung eller Barnas 
Turlag innen Turlagene. 
d) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av 
og blant de ansatte i DNT Telemark. Nærmere regler om 
framgangsmåten ved valget fastsettes av styret. 
e) Ved valg av styreleder i henhold til punkt b avgir hvert Turlag 
stemme på kun én av kandidatene. For å anses valgt som leder i 
henhold til punkt b, må vedkommende oppnå over halvparten 
av de avgitte stemmer under årsmøtet. Er så ikke tilfelle ved 
første avstemming, foretas omvalg. Ved omvalget deltar de to 
kandidatene som fikk flest stemmer ved første avstemming. 
f) Ved valg av styremedlemmer avgir hvert Turlag maksimalt 
stemme på så mange styremedlemmer som er på valg. De av 
kandidatene som får flest stemmer er valgt. 
g) Av styrets medlemmer - unntatt de ansattes medlem – uttrer 
hvert år minst 2, slik at de årsmøtevalgte medlemmer er på valg 
hvert 2. år. 

§ 11 Utdeling av midler til Turlagene 
Beslutning om mulig utdeling av DNT Telemark overskudd til 
turlagene avgjøres av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan 
ikke besluttes utdelt mer av overskuddet enn det styret har 
foreslått. 

§ 12 Misbruk av årsmøtets myndighet 
Årsmøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi 
visse Turlag eller andre en urimelig fordel på bekostning av 
andre Turlag eller DNT Telemark.

§ 13 Styre  
Styret leder virksomheten til DNT Telemark. Styret består av 
leder og 6 styremedlemmer. Styret velger en nestleder blant 
styrets medlemmer. 
Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller 
når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, likevel 
slik at et vedtak krever minst 4 stemmer for. I tilfelle av 
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Forvaltningen 
av DNT Telemark hører under styret. Styret skal sørge for 
forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og 
budsjetter for DNT Telemarks virksomhet, holde seg orientert 
om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at 

virksomheten, regnskap og formues-forvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll. Herunder skal styret påse at DNT 
Telemark  har en forsvarlig egenkapital. Styret kan opprette 
komiteer for å ivareta oppgaver som krever samordnet innsats 
fra hele organisasjonens frivillige arbeid i Telemark. Styret 
ansetter foreningens daglig leder og fastsetter dennes vilkår. For 
øvrig treffer styret alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet. 
Styret er tvisteløsningsorgan for uenighet mellom turlagene, og 
har myndighet til å fatte beslutninger om blant annet grenser 
for geografiske arbeidsområder der situasjonen er fastlåst. 

§ 14 Arbeidsutvalg  
Innen styret skal det være et arbeidsutvalg bestående av 
styrets leder og nestleder. Arbeidsutvalget fremmer saker 
for styret i samarbeid med daglig leder. Arbeidsutvalget har 
instruksjonsmyndighet overfor daglig leder og kan avgjøre saker 
etter delegasjon fra styret. 

§ 15 Signatur 
Foreningen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i 
fellesskap.
 
§ 16 Administrasjon 
Administrasjonen ledes av daglig leder. Daglig leder har møte-, 
forslags- og talerett på styremøter og på årsmøtet. Daglig leder 
representerer DNT Telemark sentralt utad i saker som inngår i 
den daglige ledelse. 

§ 17 Tilsynsutvalg 
Tilsynsutvalget består av minst 6 medlemmer og to 
varamedlemmer som velges på DNT Telemarks årsmøte for tre 
år av gangen, og slik at 1/3 av medlemmene er på valg hvert år. 
Varamedlemmer velges årlig. Medlemmer og varamedlemmer 
kan ikke være medlem av DNT Telemark styre, i styret i noen av 
turlagene eller ansatt i DNT Telemark.  

Tilsynsutvalget velger selv sin leder blant ett av de medlemmer 
som er inne i siste år av sin periode. Tilsynsutvalget bør bestå av 
minst én juridisk og en økonomisk kyndig. Tilsynsutvalget fører 
tilsyn med at DNT Telemark drives på en forsvarlig og lovlig 
måte, både økonomisk og forretningsmessig. Tilsynsutvalget 
uttaler seg om de viktigste budsjettforutsetningene og større 
utbyggingssaker før styret tar avgjørelse og/eller fremlegges for 
årsmøtet til avgjørelse. Utvalget kan behandle tvister mellom 
DNT Telemark og et turlag i henhold til retningslinjene for drift 
av lagene. Videre behandler tilsynsutvalget sak om ugyldighet 
i henhold til § 20, samt andre tvister som styret finner at 
tilsynsutvalget bør avgjøre. 
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§ 18 Kontingent 
DNTs landsmøte fastsetter medlemskontingenten og DNT 
sentralt innkrever kontingenten fra enkeltmedlemmene. DNTs 
landsstyre fastsetter kontingentandelen til medlemsforeningene 
(DNT Telemark) etter retningslinjer vedtatt av landsmøtet. 
Endringer i disse retningslinjene krever 2/3 flertall på DNT 
landsmøtet. Kontingentandelen til turlagene fra DNT Telemark 
fastlegges etter retningslinjer og vedtekter for turlag i DNT 
Telemark. 

§ 19 Hederstegn 
Personer som har gjort en særskilt innsats for DNT Telemark 
og/eller turlagene, kan etter råd fra Tilsynsutvalget, tildeles 
hederstegn av styret. 

§ 20 Myndighet til å reise sak om ugyldighet 
Et turlag, styreleder, et medlem av styret, eller daglig leder kan 
reise sak med påstand om at en beslutning i årsmøtet er ugyldig 
fordi den er ulovlig eller i strid med disse vedtekter. 
Sak om gyldighet av beslutning i årsmøtet må innen tre 
måneder reises for DNT Telemarks Tilsynsutvalg. 
Utvalget avgjør saken med bindende virkning. 
Tilsynsutvalgets avgjørelser kan innen tre måneder bringes inn 
for voldgift for overprøving. 

§ 21 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 4 ukers varsel av 
styret, eller når turlag som samlet representerer et stemmetall 
på minst 20 i henhold til stemmerettsreglene i § 19, krever det. 

§ 22 Utmeldelse 
Et Turlag opprettet av DNT Telemark kan ikke melde seg ut av 
DNT Telemark. Turlag som beslutter å melde seg inn i DNT 
Telemark har 5 års angrefrist fra opptagelsen. 

§ 23 Eksklusjon 
Turlag som ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med vedtekter 
og retningslinjer kan ekskluderes fra DNT Telemark og 
oppløses etter vedtak på årsmøtet med 3/4 flertall av samtlige 
stemmeberettigede medlemmer. Ved eksklusjon av et Turlag 
gjelder ikke bestemmelsen i § 15 om saksforberedelser for saker 
som kan være til vesentlig ulempe for andre Turlag. 

§ 24 Oppløsning av turlag 
Dersom et Turlag oppløses, skal lagets midler overføres til et 
tilsvarende lag i det geografiske området eller til DNT Telemark 
sentralt til bruk i henhold til det oppløste Turlagets egne 
vedtekter.
 
§ 25 Oppløsning av DNT Telemark 
DNT Telemark kan bare oppløses dersom det vedtas på 2 
påfølgende ordinære årsmøter med 3/4 flertall av samtlige 
stemmeberettigede medlemmer. 
Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, fordeles DNT Telemark 
sentralt sine midler til turlagene i forhold til deres stemmetall 
på årsmøtet. Hvis en slik fordeling ikke er aktuell, går DNT 
Telemark s midler og eiendommer over til DNT som forplikter 
seg til å ivareta medlemsinteressene innen DNT Telemarks 
virkeområde inntil DNT kan igangsette en ny lokal organisasjon 
med tilsvarende formål som DNT Telemark. 

§ 26 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene skjer etter vedtak i årsmøtet. Til gyldig 
vedtak kreves 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede 
medlemmer samt at forslaget om vedtektsendringer er sendt 
turlagene minst 3 måneder før årsmøtet. For endring av §§ 1, 
22, 23, 25 og 26 kreves 3/4 flertall på årsmøte.

V E D T E K T E R
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DNT Telemark



I 2019 fikk vi 
over 5000 skoleelever  

med ut på tur og 1000 lærere 
på med på friluftslivskurs  
i regi av DNT Telemark.
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Gjennom året 2019 har det vært et høyt aktivitetsnivå i Bamble 
Turlag. Turlaget har ryddet, forbedret og merket flere turstier i 
kommunen. Det er gjennomført en rekke turer, med et samlet 
deltagerantall på 2760. Det samlede antallet utførte dugnadstimer 
i 2019 ble 3445 timer.

Turer og arrangementer
Turaktivitetene i BTL kan deles i de tre 
kategoriene: medlemsturer, Barnas 
Turlag og Aktiv i 100. Det ble gjen-
nomført 10 medlemsturer med totalt 
339 deltakere. Barnas Turlag hadde 8 
turer med totalt 418 deltakere. Aktiv i 
100 gjennomførte 69 turer med totalt 
1850 deltakere.

Kyststiens dag er turlagets årlige «sig-
naturarrangement». Denne ble gjen-
nomført 26. mai med 150 deltakere. Vi 
får mye positiv tilbakemelding på dette 
arrangementet.

Turlaget arrangerte sommerfest for 
dugnadsfolk og turledere med grilling 
og sosialt samvær på Eik Gård. Dette 
har blitt en årlig tradisjon og er høyt 
verdsatt.

Nye turstier
Turlaget har i sin handlingsplan for 
2019-2023 som mål å etablere nye 
turstier samt rydde og oppgradere 
gamle stier i kommunen. Det ble ryddet 
og oppgradert fire nye stier i 2019 og 
de er nå klare for å bli merket med nye 

skilt.. Bamble kommune dekker kost-
nadene for utstyr og merking av stiene 
mens arbeidet utføres av turlaget.

Dugnadsarbeid
Dugnadsarbeidet er selve motoren i 
driften av turlaget. På våren hvert år 
avholdes et dugnadsmøte. Dette er et 
åpent møte hvor alle dugnadsgrup-
per og andre interesserte inviteres. 
Formålet er å prioritere årets dugnad-
soppgaver og fordele oppgavene til de 
ulike gruppene. Dette er en arbeids-
form som har satt seg og fungerer godt 
for turlaget.  

BAMBLE TURL AG 2019
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Gautefall turlag planla 27 turer og 
aktiviteter for 2019. Av disse ble 3  
organisert av ungdomsgruppa og 4 av  
seniorgruppa. 4 aktiviteter ble avlyst enten 
pga. været eller for få påmeldte.
Barnas turlag har ikke hatt aktiviteter i år, 
men Kom-deg-ut dagen i februar og  
september ble gjennomført. 

Turlaget har prøvd noe nytt i år, og har  
gjennomført 5 hverdagsturer på 
ettermiddagene i ukedagene.. Målet for 
turene var 5 av de 20 hverdagsturene vi har 
på SjekkUt. Vi hadde varierende oppmøte, 
noe var væravhenging og noe var ikke riktig 
tidspunkt, men tilbakemeldingene var veldig 
positive. 

SjekkUt har vært en storsuksess og 347 
ulike deltakere meldte seg på hverdagsturer 
i Drangedal. 42 av dem klarte målet på 15 
turer. 15 av 42 gikk også alle 20 turene på 
lista. I samarbeid med Drangedal sparebank 
fikk disse utdelt flotte drikkeflasker i premier 
for innsatsen. Gautefall Turlag har hatt totalt 
25 registreringspunkter i SjekkUt, der 20 er 
hverdagsturer rundt om i kommunen og 5 
er toppturer.

Vi har gjennomført 6 dagsturer, med  
varierende oppmøte. Størst suksess varden 
11.  Heigeitilturen og turen på Postveien 
sammen med Skien Turlag. Kjentmann var 
Sven Tore Høidalen som var meget dyktig. 

Vi forsøkte oss for første gang som  
arrangører for en hytte-til-hyttetur, og hadde 
med oss 15 stk. på en tredagers tur på  
Hardangervidda. 

DNT Ung Gautefall har i år hatt sine  
utfordringer med styret, da mange av  
medlemmene har flyttet bort på  
videregående skole fra høsten’19. Det ble 
likevel gjennomført 3 turer. 

I januar tok de turen til Svanstul en helg, og 
overnattet på Fugleleiken. Ungdommene 
var også med på Rundkolltreffet i juni, og i 
august klatret de Via Ferrata på Gautefall 
sammen med instruktør Olav Lia.Det har 
vært en utfordring å få inn nye ildsjelen i 
ungdomsstyret. Derfor har aktivitetsnivået 
vært rimelig lavt.

Seniorgruppa var i år heldigere med været 
og fikk gjennomført alle turene, men måtte 
bytte turmål på Rønnomdalsvann-turen, da 
elva ble for stri å krysse etter kraftig regnvær.

Kurs og deltakelse på arrangementer
Vi har hatt 7 representanter på DNT 
Telemark sitt årsmøte på Jomfruland, 3 av 
dem representerte DNT Ung Gautefall. 3 
ungdommer reiste på landsmøte for DNT 
Ung i Meråker. 3 stk. fra hovedstyret deltok 
på Landsmøte i Lofoten i juni. 

Dugnad
Heigeitilløypa har vært i fokus med klopping 
og omlegging av stien mellom Holmvann 
og Trongebu. Trongebu har blitt oppgradert 
og fått ny ovn. Holmvatn velforening har 
bidratt godt til dette. 
Prosjektet Saltveien har blitt lagt på is 
foreløpig. 

Det ble lagt ned mye arbeid i å registrere 
turer og turpunkter på Ut.no og SjekkUt.
Totalt ble det lagt ned dugnadstimer: 1350

GAUTEFALL TURL AG 2019
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2019 har vært et godt år for Kragerø Turlag hvor det har gått med hele 1180 
dugnadstimer. Medlemstallet har ligget på 485 hoder. 

Stinettet på Krokheia vokste fram
Dette året har det blitt lagt ned atskillige 
timers arbeid i å planlegge og sette 
opp nye metallskilt langs vårt turnett på 
Krokheia. Metallskiltene angir navn og 
avstand til turmål og er tydelig å se i ter-
renget. Dette arbeidet ble gjort ferdig 
rett før nyttår. 

Godt oppmøte på turer
På samme måte som tidligere er det 
blitt arrangert fellesturer søndager, 
både vår og høst. Stort sett god  
oppslutning, særlig på godværsdager.

Mye aktivitet ved Stangnes
På forsommeren hadde vi en feiring 
på Stangnes der Kragerø Turlags hus 
stod ferdig restaurert på seinsommeren 
2018. Denne sommeren har vi hatt  
vaffelsalg fra St. Hans til midten av 
august.

Populære turmål
Vi ser at både Stangnes og  
Jambakkmyra er gode turmål som blir 
mye brukt av flere og flere i vårt distrikt.
 
Oppbygging og vedlikehold
Dugnadstimene dette året har, i tillegg 
til skiltprosjektet, gått med til vedhogst, 
rydding av stier og rydding av bilveien 
opp til Jambakkmyra. 

KR AGERØ TURL AG  2019
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Kviteseid Turlag hadde registrering på 
SjekkUT app frå 1.april til  
1.november. I april hadde vi ein 
oppstartstur til Stigen der vi  
introduserte opplegget. Kommunen var 
delvis med på SjekkUT-appen, og har 
hatt eigne annonsar og premiering på 
turane våre. Tilsaman var det 1002  
innsjekkingar på SjekkUT appen i 
2019. Dette er flott!

Det vart gjennomført 7 fotturar og 2 
skiturar. På nokre av turane var det  
kjempeoppmøte, medan det på andre 
turar berre kom eit par deltakarar. 
Variasjonane kan nok skuldast vêr og 
om turen kolliderte med andre  
arrangement. I neste års turprogram 
har vi spurt medlemmane på Facebook 
om dei hadde nokre turønske, og vi har 
teke med fleire av dei føreslegne turane. 
Turlaget deltok med stand på  
Victoriafestivalen i Kviteseid i juni med 
natursti og diverse informasjon.

Vi har arrangert eit ambassadørkurs 
med to kursleiarar frå DNT Telemark. 
Målet med ambassadørkurset var å 
ruste framtidige og noverande  
turleiarar med grunnkunnskap om ulike 
nyttige tema. Det var eit stort oppmøte 
på over 20 aktive og  

kunnskapssøkjande deltakarar.
Vi inviterte Gro Knutsen og Jeanne Bøe 
til å halde foredrag om turen Noreg 
på langs. Før foredraget hadde vi ein 
presentasjon av Kviteseid Turlag. Det var 
mange som møtte på  
gratisarrangementet på Sundvang. 

Kviteseid turlag har lagt tilrette eit nytt 
tur- og aktivitetsområde for  
barnefamiliar og andre på Øvre Langto, 
rett opp for Vrådal sentrum. Her er det 
komme på plass ein gapahuk, benkar 
og bålpanne. Dette takka vere ein  
utruleg dugnadsinnsats frå eldsjela 
Vegard Snaunes og mange gode 
hjelparar. Området vart offisielt opna av 
ordførar Tarjei Gjelstad.

Turopplegget «OPPTUR» for 8. klasse 
Kviteseid skule er gjennomført med tur 
til Kleivstaul.  
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KVITESEID TURL AG 2018

Også 2019 har vore eit aktivt år i Kviteseid Turlag. Vi har opna eit nytt tur og  
aktivitetsområde i Vrådal. Dette ligg sentrumsnært og skal vere eit lågterskeltilbod. 
Vi har gjennomført fleire fellesturar i eigen regi og har samarbeidd med  
kommunen om «På tur i Kviteseid».
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Lysvandring på Raudkleiv
Det var omlag 100 som deltok på 
lysvandringa i år, det var ein omlag 2 km 
lang lyssett turstig ute i trolsk nattemørk 
natur. DNT Telemark gav oss den unike 
sjansen til å låne skodespelar Jeanne 
Bøe som  en flott underholdning både 
med tolking av Peer Gynt og mor 
Aase, og der hun avslutta sjølve ar-
rangementet vårt med å synge songen 
Solveigs song. 

Underholdning ute i naturens flotte 
element med en ramme som inneheldt 
skogen rundt oss, mørket, 400 faklar 
tent, kaldt vær , frostrøyk, lys og lyd gav 
oss en magisk flott stemning.

Barnas Turlag Seljord  
Seljord og Kviteseid BT har hatt 6 fine 

turar i 2019. På KDU- dagen i februar 
hadde me ulike vinteraktivitetar på 
Morgedalstjønni, og på KDU-dagen i 
september reiste me til fjells til staulen 
Kråkeroe og helsa på vakre  
Telemarkskyr i strålande solskin!

Hundekøyringa i Arabygdi var også 
spesielt flott! Elles har me overnatta ute 
i telt eller gapahuk i Åsgrend, hatt ein 
topptur til Rust i Langlim med fantastisk 
utsyn til fjellheimen her i Vest-Telemark, 
og laga mat på bål i Vrådal.

Turgruppa 
Det blei gjennomført langturar over 
Brokefjell , Brattefjell, Mælefjell og 
Lifjell. Dette var heildagsturar med til 
saman 121 deltakarar. 
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SELJ ORD TURL AG 2018

Det er nå omlag 125 medlemmer i DNT som bur i Seljord. Seljord turlag har vert organisert med  
Barnas turlag, turgruppe og prosjektgruppe og turlaget var arrangør av Lysvandring på Raudkleiv  
26. oktober.
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Turlaget
Siljan Turlag er organisert med un-
dergrupper: «Barnas Turlag Siljan» og 
«Løypegruppe». 

Styret har hatt 5 styremøter, 1 
løypemøte og årsmøte. Siljan Turlag 
har deltatt på felles turlagssamling i Bø, 
lokalsamlingen og møte med turlagene 
fra Vestfold og Telemark noe som er 
veldig givende. En person har dette året 
tatt kurset «Turleder».

Turlaget har gått til anskaffelse av en del 
utstyr i 2019, både sikkerhetsutstyr, telt, 
hengekøyer og høyttaleranlegg. 

Flyer leverer turlaget ut hvert år til alle 
husstander i Siljan. I tillegg blir det laget 
flyer med informasjon om noen utvalgte 
turer som leveres på arrangement. 

I 2019 har Siljan Turlag nærmere 
1000 timer med dugnad, en  
kjempejobb blir gjort av alle som deltar.

Løyper
Etter en mild vinter fikk løypeansvarlig 
en enkel jobb med løypene. Turlaget 
har 17 løyper og er organisert med 
personlig løypeansvarlig for hver løype. 
Disse møtes en gang i året for  
informasjon om løypene og  

informasjon om sikkerhet ved  
dugnadsarbeid.  

Siljan Turlag har i samarbeid med Siljan 
Historielag startet et prosjekt  
«Historiske stier». 

Dette er et prosjekt med å merke deler 
av den gamle ferdselsåren som gikk fra 
Christiania via Lågendalen, over  
Slemdal, nå Siljan, og videre vestover 
mot Sørlandet. Det er en gammel 
ridevei som ble brukt for å frakte varer 
mellom øst og vest.

Turer og aktiviteter
Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan har 
til sammen hatt 15 turer og aktiviteter. 
Det har vært varierende oppmøte og 
vårt nye tilbud med overnattingstur til 
Kalhovd ble avlyst.  
 
Turer sammen med andre turlag eller 
lag og foreninger fungerer godt.  Ikke 
minst på Kom deg ut-dagen i septem-
ber er et bevis på dette med veldig godt 
oppmøte.  

Årlig julesamling er en trivelig tradisjon 
med godt oppmøte. I år var det Finn 
Roksund, mannen som har vært på alle 
høydedrag i Grenland som viste oss 
nærturer i Siljan.

SILJAN TURL AG 2019
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Siljan Turlag har hatt et aktivt år, satt ut alle informasjonstavlene 
rundt om i bygda og begynt med planlegging av «Historiske stier». 
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SKIEN TURL AG 2019

Dugnad
Det er totalt utført 11 500  
dugnadstimer i 2019 og mange nye 
har blitt med. Den årlige dugnadsfesten 
ble i år arrangert på Gjerpenhuset den 
i november, der fungerende ordfører 
Trond Ballestad med følge delte ut 
Skien kommunes kulturpris til leder av  
løypegruppa, Åsmund Myhre. Det var 
en rørt prisvinner som takket for prisen 
ved å henvise til at uten sin kone Karin 
hadde den store innsatsen ikke vært 
mulig.

Løypearbeid
I 2019 har vi hatt opp mot 26 stykker 
på enkelte dugnader. I løpet av året ble 
det ryddet, reparert, merka og lagt ut 
nye gangbaner og klopper. Det kom 
også på plass en ny bru på stien mellom 
Sommerseter og Solumhytta. En  
omfattende og nøye planlagt dugnad. 

Hyttedrift
Skien Turlag har ansvar for og drift av 
Solumhytta, Sommerseter,  
Flekkerhytta og Fugleleiken i Luksefjell 
og på Svanstul, og Siljuknatthytta i 
Vestmarka og Blåfjellhuken på Blåfjell. 
Hyttene driftes av hyttetilsyn med hjelp 
fra øvrige frivillige. Det utføres en im-
ponerende dugnadsinnsats med alt fra 
rydding og vasking til oppgraderinger 
og vedhogst. Hyttene våre har hatt 
nedgang i besøkstallet de siste årene, 
tross aktiv markedsføring. 

Vintersesongen på Fugleleiken ble ikke 

så god som forventet, grunnet dårlig 
vær, men noe ble tatt igjen da snøen 
kom tidlig og åpnet for vaffelsalg i  
desember og i romjulen.
 
Skien Turlag Aktiv
I år byttet Turgruppa navn til «Aktiv» 
for å gi et bedre bilde av hva slags type 
turer vi arrangerer. Langturene har 
vært populære og heldagsturen Topp7 
mellom Skien og Porsgrunn hadde 45 
deltagere fra flere steder i landet. Totalt 
har vi arrangert 25 turer med 265 
deltagere.

Lavterskelgruppa
Gruppa gjennomførte 43 turer på 
onsdagsformiddager med et samlet del-
takerantall på 1452, ca. 34 deltakere 
pr. tur. Dette viser at lavterskelgruppas 
tilbud dekker et behov.. 

Seniorgruppa
Målgruppe for turene er alle over 60 år 
som setter pris på fysisk aktivitet i friluft. 
Vi har arrangert 23 turer i 2019 med 
totalt 407 deltakere. I tillegg hadde vi 
en overnattingstur til Kalhovd med 20 
deltakere.

Arrangement
Vi har stilt opp på diverse arrangement, 
bl.a. Mersmakfestivalen, der  
«Utmarka», området som består av 
forskjellige friluftsorganisasjoner, Skien 
Turlag inkludert, fikk prisen som beste 
stand. Vi har også arrangert Kom deg 
ut-dagen høst og vinter.
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Skien Turlag er det største turlaget i DNT Telemark med sine 3108 medlemmer. 
Turlaget tilbyr aktiviteter fra trilleturer med barnevogn til seniorturer, og har en aktiv 
løypegruppe.
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Dette året har vi hatt litt ekstra fokus 
på urekruttering ved utsendelse av 
brev med info om det lokale laget, og 
inviterte til å like og følge oss på sosiale 
medier. Gjennom året har vi forsøkt å 
legge ut relevant informasjon og fine 
turbilder på Facebook, noe vi på sikt 
håper vil være med på å gjøre turlaget 
mer synlig og verdsatt.
 
8. mai arrangerte vi Opptur for  
8. klasse ved både Rjukan- og Atrå 
ungdomsskole. Stian fra DNT Telemark 
medvirket. 4 frivillige gikk til Gjuvhovd 
sammen med lærere og elever, og 
Ståle Rue fra Villreinsenteret var med 
og fortalte om villrein og betydningen 
av at reinen får ha områdene på vidda 
som beite. Fra der han sto kunne han 
peke på noen av disse områdene. 
 
I begynnelsen av juni sendte vi to 
representanter til årsmøtet til DNT 
i Lofoten. Jenni fra turlaget og Silje 
fra Barnas turag reiste sammen med 
en delegasjon på ca 25 personer fra 
Telemark. Det var både lærerikt og 
inspirerende, og det ble knyttet nye 
bekjentskaper, noe vi allerede merker 
en positiv effekt av. 

På sommerens utgave av Turglede 
for Telemark fikk vi markedsført oss 

i form av at forsidebildet er tatt fra 
en tur på Marumsrudåsen i Tinn 
Austbygd. Dette er kjemegod reklame 
for de mange flotte turene i Tinn som 
ligger litt utenfor de mest turistifiserte 
områdene.
6. oktober viste Rjukan kinofilmen 
Villmarksbarna, og i samarbeid med 
kinoen sto Tinn og Rjukan turlag 
og Barnas turlag utenfor og laget 
godstemning for barn og voksne 
som kom for å se filmen. Med lavvo, 
bålpanne, pinnebrød, Turbo, bilder fra 
tidligere turer og Kvikk-Lunsj til alle, 
fikk vi markedsført lokallaget på en god 
måte
 
I løpet av året har det blitt merket 
en del km sti. Det meste har vært i 
forbindelse med Titoppern, men også 
noen utenom. Blant annet har vi sørget 
for å friske opp mellom Kalhovd og 
Mogen, noe turgåerne vi traff langs 
veien satt stor pris på.
 
Vi har vært så heldige å få en del 
midler til å kjøpe utstyr for. Fra Lions 
på Rjukan fikk vi 8000 til spikkekniver, 
reinskinn og hengekøyer. Fra Bufdir fikk 
vi 20.000 til tur og utelivsaktiviteter for 
barn og unge. Deler av innkjøpene er 
allerede gjort, og vi håper mange vil få 
god nytte av utstyret i tiden fremover. 

2019 har vært et innholdsrikt år for turlaget.
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Turer
Tonje Orum har hatt søndagstur til 
Synnøves sti og Mjoltenuten  - rundt 4-5 
stk opp på disse turene. Flotte og greie 
turer i et nydelig terreng med mye utsikt 
– og super turleder!

16 stk tok våttkort på Oftevatn den 15-
16 juni - mye moro, veldig mye bading 
og fin padling. Takk til Harald Rishovd 
som dyktig og inspirende instruktør! 
Det ble utallige velt.

Kurs i turpadling med kajakk på 
Møsstrond 9- 11. august. Tross skikke-
lig dårlig vær fikk vi en spesiell og flott 
helg – ikke minst takket være Harald 
som instruktør og et supert vertskap på 
Møstrond turisthytte. Tonje og Thor var 
turledere.

Tur til Nupseggi 15 september  - skik-
kelig dårlig vær gjorde at vi måtte utsett 
turen til knallværet 22 september. Alle 
15 stk som ble med på kort varsel kom 
seg opp – sammen med supre turledere 
Cecilie Nesheim og Rune Hana
 

Styremøte og medlemsinfo
Et styremøte - mye av kontakt og plan-
legging går i stor grad via Facebook og 
Messenger.

Det ser ut til at medlemsmassen nå er 
stabilt rundt 200 stk. På Vinje  
kommune sin hjemmeside ligger vi nå 
markedført med denne linken: http://
vifritid.no/vinje

Scroll dere ned til Vinje - Barnas turlag 
og Vinje turlag og se flotte presentas-
joner.  Årsmøte ble holdt på  
Raulandsfjell, med en gjennomgang av 
regnskap og aktiviteter for siste år. Stian 
Melby fra DNT Telemark orienterte, 
og Cecilie viste bilder fra turen hun og 
Rune Hana til Kilimanjaro og  
Aconcagua
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Det ble fullført fem arrangement av forskjellig grad og påmelding. Moro å se at vi 
får med oss flere dyktige og ivrige turledere. Det ser og ut til at kajakkinteressen 
er stor i Vinje.
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BARNA S  TURL AG BAMBLE 2019

Det har vært alt fra 14 deltakere på 
fuglekassesnekring på Eik gård til 160 
deltakere på “Kom deg ut-dagen” i Kro-
gshavn. Vi har hatt en dugnadsgruppe 
til å hjelpe oss med praktiske ting, men 
ønsker oss stadig flere til å være med 
som turledere.

Ca 70 personer tok sjansen på å bli 
med på “jakten på bjørnehiet” i  

Brevikstranda. To turer ble arrangert 
sammen med Barnas Turlag Porsgrunn
En til Vardås og en til Mule Varde. Vi har 
hatt kanopadling i Bamblevann, grøttur 
i nisseskogen, isfiske på Kilevann og i 
Krogshavn, fuglekassesnekring og to 
kom deg ut-dagen med tilsammen  
nesten 190 deltakere. 

I året som er gått har Barnas Turlag Bamble hatt 8 turer med totalt 418 
deltakere.
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BARNA S  TURL AG BØ 2019

Året ble sparket i gang med  
førstehjelpskurs for turlederne. I april 
ble det både hvite vidder og grønne  
daler da vi startet måneden med skileik 
på Lifjell og avsluttet med  
søppelplukking og kveldsmat i  
friområdet Evjudalen i hjertet av Bø 
sentrum. 

I mai var det spikkekurs i samarbeid 
med handverksbedrifta Krokvokst, 
ved Bø museum på Oterholt. Det var 
nydelig vær og mange ivrige unger som 
fikk prøve seg med sag og kniv. 

I august hadde vi gledet oss til overnat-
tingstur i skogen, men da sommerens 

desidert kraftigste regnvær ble meldt 
og værvarselet viste seg å stemme, ble 
turen avlyst i siste liten. 

Kom-deg-ut dagen i september ble en 
riktig så hyggelig tur, og som alltid var 
det mye folk. 

Vi er en gjeng med turledere som har 
holdt på i mange år nå og det er derfor 
ekstra hyggelig at vi nå får med oss noen 
nye. Fra 2020 blir vi til Barnas turlag 
Midt-Telemark og vi gleder oss til nye 
turopplevelser til fjells og til bygds.  
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Barnas turlag Bø hadde et variert turår 
i 2019. Fra «små» kveldsmat-turer 
i bygdas barnehager til de «store» 
kom-deg-ut dagene som vinter og høst 
trekker mange folk.
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BARNA S  TURL AG KR AGERØ 2019

03.02 markerte vi Kom deg ut dagen 
på Svenum gård i Farsjø, og for en dag 
det ble! Svenum gård badet i sol, snøen 
glitret og over 70 glade små og store 
bidro alle til å lage en dag. 

24.04 ble det arrangert kveldsmattur 
til Skjærsjøknuten. En super mini-
topptur med spennende «klatring» på 
vei opp (og ned).
 
08.05 ble Opptur arrangert med over 
100 fra 8 klassinger. Også i år gikk 
turen til Spellemansfjellet. 

01.09 ble årets andre Kom deg ut- 
dag arrangert med over 200 deltakere. 
Det ble en super dag på Jambakkmyra 
med mange morsomme aktiviteter

29.09 deltok Barnas turlag med 
hengekøyer og slakkline på  
Kiletrimmen.
 
04.12 ble årets grøttur arrangert. I 
den mørke desember kvelden samlet 
det seg 45 små og store rundt bålet i 
gapahuken på Svenum. 
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BARNA S TURL AG SELJ ORD/KVITESEID 

Barnas Turlag Seljord og Kviteseid har hatt 6 fine turar i 2019.

På Kom deg ut-dagen i februar hadde 
me ulike vinteraktivitetar på  
Morgedalstjønni, og på Kom deg 
ut-dagen i september reiste me til fjells 
til staulen Kråkeroe og helsa på vakre 
Telemarkskyr i strålande solskin! 

Hundekøyringa i Arabygdi var også 
spesielt flott! Ellers har me overnatta ute 
i telt eller gapahuk i Åsgrend, hatt ein 
topptur til Rust i Langlim med nydeleg 
utsyn til fjellheimen her i Vest-Telemark, 
og laga mat på bål i Vrådal.

I tillegg har BT-laga vore med på  
Lysvandringa i Seljord og opninga av 
gapahuken ved Langto turområde i 
Vrådal, samt vore på stand på Victoriaf-
estivalen i Kviteseid i juni.

Me i Barnas Turlag Seljord og  
Kviteseid er glade for det gode  
samarbeidet me har over kommune-
grensa. Då er me fleire frivillige å spele 
på, og blir stadig kjend med nye flotte 
turområde i nærområdet. Her er det så 
flott natur overalt – me er heldige som 
bur så flott til!
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Barnas Turlag Siljan har hatt et fint og variert turår, med til sammen 8 aktiviteter 
og turer. Noen populære gjengangere, og noen nye aktiviteter.

BARNA S  TURL AG SILJAN 2019

Kom deg ut-dagene arrangerer vi  
sammen med Siljan Turlag og er alltid 
godt besøkt. Spesielt høstens arrange-
ment ved Gorningen som vi har hatt 
sammen med andre organisasjoner i 
flere år. Tilbudet om blnat annet fisking 
og kanopadling er veldig populært.

12. februar hadde vi kveldstur med 
aking og lek i Roligheten, der vi fyrte 
bål, grilla og akte i skinnet av fakler. 
3. mars hadde vi igjen den populære 
hundekjøringen med Lars Ekornrød på 
Grorud. 23.mai dramatiserte vi  

Bukkene Bruse i Roligheten. Årets 
høydepunkt var 27.-28. september, da 
vi var på Styggemann - strålende sol og 
vindstille. Rekordmange barn og vok-
sne var med på hodelykttur til Rubens 
plass 19. november -10 voksne og 25 
barna som møtte oss ved Solvika. 

Heidi Rebbestad, Anne Lise Olsen, 
Trond og Ann Kristin Gurholt har vært 
med som medhjelpere dette året. 
Tusen takk! 4 nye småbarnsforeldre er 
interessert i å bidra framover.

3. februar arrangerte vi Kom 
deg ut-dagen i samarbeid med 
Nasjonalparksenteret og Barnas Turlag 
Vinje. Ca. minus 22 grader skremte 
ikke folk fra å komme!150 personer 
tok turen.

1.september arrangerte vi Kom deg 
ut-dagen med tur til Sluskedilten. Et 
samarbeid med Vemork, NIA. Vi var 
ca. 60 personer. I tillegg til grilling og 
gaveutdeling, ble historien til Rjukan 
og Sam Eyde fortalt av Vemorks egen 
guide, og vi fikk komme inn i et av 

«pumpehusene» på toppen av Rørgata, 
samt at de som ville fikk gratis inngang 
på Vemork.  

I november fikk alle barn som leverte 
inn klippekort til 10-toppern 2019 
diplomer. Tilsammen 45 premier ble 
delt ut. Flere barn har vært med de 
siste tre årene. Det er stas! Og for hvert 
år må vi sende flere og flere premier 
ut av kommunen. Som kan bety at 
også hyttefolket har fått vite om oss og 
10-toppern Tinn.

BARNA S  TURL AG TINN 2019
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BARNA S  TURL AG VINJE 2019

Kom deg ut dagen på Skinnarbu
Arrangement saman med Barnas 
Turlag Tinn. Store og små kosa seg i 
strålande vintervær. Aktivitetsløype på 
ski, eventyrstund, pinnebrød og aking i 
bratte bakkar. 

De tre første turene måtte dessverre 
avlyses, men Kom deg ut-dagen-turen 
til Vehuskjerringa 1. september ble ein 
suksess. Mange tok turen heilt til topps 
på Vehuskjerringa 1356 moh, og 
Turbo var sjølvskriven på toppen.

I år som i fjor, og året før der, var  
spikking, natursti og pølsegrilling 
oppskrifta på suksess på  
aktivitetsdagen ved Ormetjønn, 
5. oktober. Små og store store
stortrivast ved Ormetjønn.

Ny leiar
Me klappar inn dyktige og engasjerte 
Eirin Frantzen som ny
leiar, og gler oss til dei fine turane me 
har planlagd for 2020.

2019 har vore eit litt trått år for BT Vinje, då fleire av turleiarane har hatt tøffe 
utfordringar på heimebane. Likevel har me gjennomført tre flotte arrangement, og 
seier oss godt nøgde med det.
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BARNA S  TURL AG SKIEN 2019
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Barnas Turlag Skien startet året med 
7 frivillige i ledergruppen, men mistet 
flere frivillige, deriblant leder.  
Ledergruppen består nå av 3 personer. 
Vi hadde 11 turer i 2019. Fakkeltur 
til Fugleleiken på Svanstul på vinteren 
er veldig populær og trakk i år ca 350 
deltakere. Isfisketuren på Kilevannet 
hadde 60 deltakere. Pannekaketuren 
til Åletjern på våren var også populær 

med ca. 350 deltakere. I tillegg har vi 
arrangert hvitveistur til Rustankollen, 
krabbefisketur i Sildevika, nattinaturen 
ved Flekkerhytta på Svanstul, natta 
før Kom deg ut-dagen, titoppertur til 
Hvitsteinstjenn og innendørs klatring i 
Fritidsparken. Året 2019 ble avsluttet 
med grøtfest tur til Bakkestranda med 
ca 150 deltakere.
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Nok et bra år på Mogen med bra 
besøk og en stabil arbeidsgjeng. Påske 
på Mogen har vært krevende de siste 
årene, og i 2019 var det veldig seint. 
Uforutsigbart føre over isen og på fjellet 
førte til en nedgang gjestedøgn, men 
det var bra dagsbesøk av lokalbefolk-
ning og hyttefolk.

Sommer var stabilt med bra og jevnt 
besøk til tross for litt nedgang fra 2018. 
Mogen fikk en ny buss for å frakte folk 
fra Liset til Mogen i samarbeid med 
Fjellvåken. Bussen er en viktig måte å 
hjelpe eldre og folk med funksjonsned-
settelser som har lyst å komme seg inn 
til Mogen, men kapasiteten og drifts-
modell bør kanskje endres i fremtiden. 
Det var veldig stor interesse fra gjestene 
ang. Nye Mogenplaner, og folk er veldig 
positive til konseptet og ser behov for 
oppgradering av dagens anlegg. 

Marthe var tilbake på jobb etter  
permisjon sammen med Falk (1 år). 
Han var en gledesspreder og følte seg 
hjemme i den store peisestue og ut 
på tunet. Mogen forsetter å ha fokus 
på kortreist, mat og setter pris på våre 
flinke lokale partnere som leverer 
fantastisk råvarer til Ole på kjøkkenet. 
Eivind Lien har flyttet hjem til Liset og 
leverer god røye til fiske kaker. Han er 

en fantastisk ressurs for Mogen med 
både frakt, snekring og generell støtte i 
drift. Halvor Lien leverer høylandsfe fra 
Vårli som vi bruker til både gode gryter 
og våre berømte hjemmelaget pølser 
som vi serverer til lunsjgjester. Vi var og 
heldige å ha Ann Kristine Karlsson på 
laget vårt, og hun forhøyet både servi-
cenivå og baksttilbud. 

Etter fagvurdering må Mogen fornye 
kloakkanlegget i nærmeste fremtid og 
vi søker etter Mogenvenner som kan 
hjelpe til i prosessen.  

Marthe er i permisjon 2020, delvis 
grunnet uegna boforhold med barn 
på hytta. Vi ser etter en som kan fylle 
hennes rolle.

På Mogen er ting som det alltid har 
vært, rolig naturskjønt område med noe 
til både liten og stor, spreke, fiskeglade 
og matglade. Vi gleder oss veldig til 
2020.
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Krokan åpnet dørene sine 1 juli. Vi 
hadde åpent hver dag fra 1. juli  til etter 
Marispelet, med en del gjester, særlig i 
helgene.

Vi solgte tradisjonskost som  
rømmegrøt, kjøttsuppe, vaffel, kaffe og 
kaker. 

Det var mye folk under Marispelet,  og 
mange synes det var så koselig å ta turen 
til Krokan. 

Årets Marispel forestilling ble rekord for 
Marispelet. Det var fulle «hus» på alle 
forestillingen.

I år var det tre studenter som jobbet på 
Krokan.

NIA hadde utstilling i montere inne på 
Krokan fra livet til tungtvannssabotøren 
og fjellmannen Claus Helberg.

Krokan turisthytta har blitt pusset opp 
med nytt kjøkken med alle fasiliteter 
av NIA, blitt kjempefint og vi håper på 
bedre sanitær forhold neste år.
😊

De to hyttene som blir leid ut på nett av 
DNT Telemark fikk nye navn; Rjukan-
fossen og Marispelet. Det var en del 
overnattinger på hyttene i sommer.

Nia har overtatt som eier av Krokan og 
DNT Telemark skal ha drift av Krokan i 
sommerferien.
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Sammen med kokken, Ole Kristian 
Lyngmyr, og nyansatte Lisbeth Syftestad,  
starta vi årets sesong i eit forrykende 
uvær og med sjokkbeskjeden om at vi 
ikke fikk bruke kongeheisen til  
vare- og søppeltransport dette året. 
Så da var det bare å kjøpe inn gode 
ryggsekker og begynne å bære opp alt 
vi treng for å drive turisthytta.

Sesongen starta bra med mye snø og 
besøk av skifolket. Både vinter- pg påske-
ferien ble bra. I påska ble 3  
påskefrokoster arrangert sammen med 
Gaustabanen, hvor mer enn 110 gjest-
er spiste på toppen.

Vi har hatt 2 bryllup, flere jubileum og  
bursdagsfeiringer, firmamiddager og 
mange suppelunsjer. DNT fjellsport 
Telemark hadde en vinterovernatting i 
februar. Vi har hatt en liten økning på 
overnattings biten og lite ulykker og 
andre katastrofer.

Etter påske blei det hardt og glatt på 
toppen og vi hadde en kald vårsesong, 
som viser at vi er veldig væravhengig.

Vi hadde også i år stor 17. maifeiring 
Vår kjære Jon Ingebretsen var i år igjen 
med å arrangere, og Torgeir Urdal 
ledet skitoget fra Gaustabanen.

Snøen lå lenge i juni, men St.Hans var 
det klart for vårens tøffeste og vakreste 
motbakkeløp. Dette er folkefest for 
650 utøvere der vi står for serveringa. 

Vi avslutta juni med Sommeråpning av 
fjellet, som i år  ble slått sammen med  
Gaustadagen. Vi var så heldige å få lov 
å ha verdenspremiere av Jeanne Bøes 
«IBSEN OG FJELLET». Sara Nagell med 
fele og stev, ordfører fra Hjartdal og 
varaordfører fra Tinn tok også turen. 
 
Årets store varedugnad ble 3 uker  
forsinka pga. vær og vind, men heldigvis 
fikk vi varene i hus i tide til hovedse-
songen braket løs. Pegasus Helicopter 
leverte varene tross mye vær også 
denne dagen, og alle våre frivillige 
sto klare selv etter 5 utsettelser. ASKO 
startet å kjøre midt på natten slik at 
varene skulle stå klare når vi endelig fikk 
flyvær. En spesiell takk til Åge Moland 
som hadde satt alt på vent i tre uker for 
å bli med.

Vi hadde en bra juli og august med mye 
folk. Vi produserte 23 000 vafler bare 
disse to månedene! August startet med 
nok et fantastisk arrangement; Isklar 
Norseman Xtreme Triathlon med 230 
deltaker fra hele verden. 
 
September kom og nok en flott måned 
med mange skoleklasser p besøk, bra 
med overnatting og bra vær. Vi så fram 
til en super oktober måned og  
høstferie, men plutselig ble det vinter 
og snø på Gaustatoppen og den ble 
liggende helt til vi stengte hytta 20. 
oktober. Men alt i alt var 2019 et godt 
år på Telemark tak.
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Som den første av de betjente turisthyttene  i Telemark, spadde vi fram dørene og 
åpna turisthytta 1883 moh.  først helga i februar. Vi har hatt 600 overnattings 
gjester og solgt ca 40 000 vafler i løpet av 2019! 
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Tilbakeblikk, ansiktsløftning og ny  
vertinne på Kalhovd. 

Sommersesongen 2019 var fylt av 
musikk og sang. Til stor glede for gjester 
så hadde vi syngende servitører på 
Kalhovd. 3 av jentene som jobbet for 
oss, Emma, Maia og Eline, underholdt 
både under middager og med egen 
konsert på terrassen. Den største 
slageren var «jeg har aldri sett elg» av 
No.4.

Willy, huspoeten vår tok på seg nye 
oppgaver og var hyttevakt i melllompe-
riodene på høsten. Heldige var de som 
la turen innom hytta de dagene.
Totalt sett kan vi se tilbake på kun gode 
minner og sunn drift.
Når dørene åpnes for ny sesong så 
møter gjestene både en innvendig 
oppgradering av hytta og ett nytt verts-
kapsfjes!

Kjersti Wøllo har sammen med sam-
boer Petter Martinsen hatt ansvaret 
for Kalhovd siden 2015, men de har 
nå splittet, ikke som samboere, men 
som vertskap.  Kjersti har fått jobb som 
markedssjef for Kongsberg Jazzfestival.
Heldigvis er det mange i teamet som 
kommer tilbake år etter år. Det mest 
krevende er å lære opp nye. Vi har en 
kort og intens sesong og når vi åpner 
dørene må alt fungere både teknisk og 
mentalt. Kalhovd skal være et godt sted 
å være, enten du er gjest eller ansatt.
Vi har vært heldig å få Gry Thyrrestrup 

med  på laget som ny vertinne, hun har 
masse kompetanse å tilføre Kalhovd. 
Gry har master i naturbasert reiseliv, har 
jobbet på turisthytte tidligere og vært 
1 år i DNT sentralt. Hun gleder seg til å 
komme i gang, ta imot gjester og møte 
gode naboer.
Etter stengt sesong i år har det vært 
en stor innsats på Kalhovd i form av 
dugnad. Spisesalen, Kalhovds viktigste 
rom, har fått nytt gulv og veggene er 
lysnet.  Alle bygningene stråler i nymalt 
rødt. Nye rømningsdører er på plass og 
gjester om besøker Kalhovd når den er 
ubetjent kan glede seg over ny utedo, 
med hjertet i døra selvfølgelig. Dette 
kan vi takke våre kjære dugnadshelter 
for.
Vintersesongen står nå for døra og i 
skrivende stund kan vi kan glede oss 
over bra snøforhold og det lover bra for 
god påskestemning.
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På Øitangen har det vært mange 
fornøyde gjester, flere institusjoner og 
skoler, noen bedrifter og mange private 
overnattinger. Mange turgåere svinger 
også innom for en rast på uteområdet.
Ved siden av utleiehusene med senger, 
har vi hatt en lavvo til leie fra april til 
oktober, denne har vært leid ut noen 
ganger. Kajakkene og robåtene har 
vært til glede for de som har brukt de av 
stedets gjester, men ligget mye ledige 
også. Her håper man å kunne åpne for 
kajakkutleie til flere.

Det er alltid noe å gjøre med vedlike-
hold og oppgraderinger på Øitangen, 
i år er taklys og en del panleovner byttet 
ut og det er kommet nye utelys på byg-
ningene. I konferanserommet på låven 
er det installert ny prosjektor og lerret.
Vi har hatt to store dugnader, der en 
gjeng flinke og herlige dugnadsfolk har 
bidratt både ute og inne, delt, pakket og 
stablet mye ved, laget “Jomfru-skjulet” 
ferdig - her er det laget benker langs 
veggene i skjulet + to bord, til glede for 
alle som vil sitte tørt og ha det hyggelig 
sammen. Det er har blitt vasket og malt 
en del steder og en stor og koselig 
bålpanneplass ble tryllet frem nede 
ved stranda. Taket på en liten, gammel 
potetkjeller ble skiftet av to entusiaster 
en helg i høst. Takk for all god frivillig 

innsats - uten dere går det ikke!
Både besøkende på Øitangen og andre 
har vært med DNT Jomfrulandguiden 
på opplevelsesturer rundt på øya, av og 
til i samarbeid med Kulturkameratene 
as og Geoparken. Hvitveisturene er 
populære og gruppeturer som bestilles 
til egne tider. 

Det har vært behov for innleid vaskeh-
jelp i de mest hektiske periodene, og 
det jobbes kontinuerlig med markeds-
føring for besøk på høst og vinter. Det å 
kunne bestille matkasser fra Spar Valle 
til bedrifter og større grupper ble en 
realitet før jul, så dette konseptet blir 
spennende fremover.
DNT Øitangen takker alle for et hyg-
gelig og lærerikt 2019 – det gledes til 
fortsettelsen!

DNT ØITANGEN

På Øitangen har det vært åpent hele året 2019! Sommeren er preget av et 
yrende liv på Jomfruland, det starter til påske og varer ut høstferien, etter det 
er det mer rolige dager.
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DNT Tilrettelagt
DNT Tilrettelagt består av Friluftsliv  
tilrettelagt for utviklingshemmede 
(FTU) og Klart det går som arrangerer 
turer for personer med  
funksjonsnedsettelser. I løpet av 2019 
har vi arrangert både koselige  
kveldsturer på ukedagene og dagsturer 
og overnattingsturer omkring i  
Telemark.

Annenhver torsdag har FTU-gjengen 
vært på tur,  vekselvis i Porsgrunn og 
Skien. Vi har hatt et samarbeid med 
Porsgrunn- og omegn turistforening. 
Oppmøte har vært godt, spesielt fra 
nærliggende boliger og institusjoner. 
Gode frivillige turledere skaper gode 
møteplasser for deltagerne. Hver 
FTU-kveld er det grilling og en sosial 
aktivitet.  FTU har egen app hvor man 
kan finne turprogrammet, som også 
er tilgjengelig på nettsidene til DNT 
Telemark. 

Klart det går har hatt et flott turår 
med mange gode opplevelser. Det 
er etablert en god base av engasjerte 
frivillige som legger til rette for 
spennende turer for gruppa. I 2019 
hadde vi blant annet pilkedag på 
Gorningen i Siljan kombinert med 
gode pannekaker på bål. Vi hadde en 
flott opplevelse med hundekjøring i 

Luksefjell i mars som ga oss den rette 
påskestemningen. Vi avsluttet året med 
julegrøt på Rubens plass i Siljan. 

Barn og ungdom
Team aktivitet i DNT Telemark har hatt 
som mål å styrke frivilligheten i  
organisasjonen, og å stimulere til økt 
aktivitet i lokallagene, og befolkningen 
for øvrig. I tillegg har vi ønsket å  
fremstå som en tydelig samfunnsaktør. 

I 2019 hadde vi flere samlinger med 
lagene for inspirasjon og  
erfaringsutveksling. Vi hadde et stort 
fokus på Kom deg ut-dagen som 
rekrutteringsarrangement. Et  
lavterskeltilbud som skal vise frem 
turlagene og friluftslivets gleder.  
Ca. 4000 har deltatt på disse turene i 
løpet 2019. 
 
Vi arrangerte friluftsskoler og  
aktivitetsuker for aldersgruppen 10-
13 år i Grenland, Bø og Drangedal. 
Nytt av året var at DNT Ung i Gautefall 
var med som aktivitetsledere. Dette ga 
mersmak til lederne og deltagerne var 
svært fornøyde med å ha gode DNT 
Ung-ambassadører som ledere. På 
aktivitetsuka i Grenland fikk deltagerne 
prøve vårt konsept «Bussen til bush-
en», hvor ferden gikk med rute M1 til 
Krogshavn. 

AKTIVITET SAVDELINGEN
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DNT Telemarks aktivitetsavdeling består av mange spennende prosjekter. Her er 
en oppsummering av året som gikk.



For å støtte opp om vår aktivitet mot 
barn og unge, har vi mye aktivitet rettet 
mot skole og barnehage. I løpet av 
2019 hadde vi 4500 barn og unge 
innom våre tiltak. Et av høydepunktene 
i 2019 var den nasjonale turdagen 
Opptur hvor 1500 åttendeklassinger 
var ute på tur åtte forskjelligere steder i 
Telemark. 

Turbotråkk, den store barnehage- 
marsjen ble arrangert i Skien og i Bø 
med til sammen 1600 deltagere. I 
tillegg arrangerte vi Turbotråkk i  
samarbeid med Notodden turlag. 
Disse to tiltakene har også gitt omkring 
100 elever og studenter praksisplass. 

For ansatte i skole og barnehage har 
det blir arrangert kurs og seminarer 
med fokus på aktivitet i naturen.  
Samtidige som vi har engasjert oss i 
Vestfold og Telemark fylkeskommunes 
tiltak Liv og røre og Fiskesprell. 

Våre hytter Sildevika og Flekkerhytta 
har blitt godt besøk av skoler. Hyttene 
er utstyrt med ekstra utstyr, i tillegg får 
skole og barnehage en god pris når de 
benytter seg av hyttene.

Mot slutten av året 2018 fikk  
DNT Telemark innvilget en søknad 
om satsning på DNT Ung. Det vil på 
bakgrunn av dette bli ekstra fokus på 
utvikling av DNT Ung de kommende 
tre årene. I februar 2019 startet  
fagansvarlig for ungdom i  
DNT Telemark sitt arbeid der  

målet er å opprette 10 nye, lokale  
ungdomsgrupper for aldersgruppen 
12-16 år. 

I 2019 ble det opprettet én  
ungdomsgruppe i Grenland, «DNT 
junior Grenland» og én i Bø og 
Sauherad, «DNT junior Midt - 
Telemark». I tillegg ble arbeidet 
med en ungdomsgruppe i Kragerø, 
«DNT junior Kragerø» påbegynt. 
Fagansvarlig for ungdom har i tillegg 
vært kontaktperson for  
DNT ung Telemark, DNT ung Gautefall  
og den nyopprettede turgruppa  
DNT 26-45 Telemark.

DNT Junior Grenland 
Ungdomsgruppa «DNT Junior 
Grenland» har fått på plass egen  
ungdomsleder og etablert et  
turlederstyre bestående av seks 
voksenpersoner som har gjennomført 
månedlige turer for aldersgruppen 
12-16 år i Grenland. I løpet av høsten 
har deltakere og turledere fått prøve 
seg på blant annet terrengsykling, 
klatring og gapahukbygging, i tillegg 
til vellykka overnattingsturer. 

I tillegg til alle aktivitetene som har blitt 
gjennomført, har mange av de frivillige 
gått på ambassadørkurs,  
aktivitetslederkurs og turlederkurs. 
Flere har også gjennomført klatrekurs. 
Dette gjør at turgruppa har kunnet 
tilby et variert spekter av aktiviteter, noe 
de vil fortsette med i 2020. 
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DNT Junior Midt- Telemark 
Høsten 2019 etablerte DNT Telemark 
et samarbeid med Ung Arena Midt- 
Telemark, en lavterskel hjelpetjeneste 
og møteplass for ungdom i Bø og 
Sauherad med mål om å opprette en 
friluftsgruppe for ungdom fra 12-16 
år. Det ble rekruttert frivillige fra Uni-
versitet i Sørøst- Norge og i  
lokalsamfunnet for øvrig, noe som  
resulterte i at det ble dannet et 
turlederstyre bestående av sju  
voksenpersoner. Noen av disse deltok 
som instruktører på et Ferskingkurs.  

I løpet av høsten gjennomførte også 
flere av de frivillige i gruppa  
ambassadørkurs, aktivitetslederkurs og 
klatrekurs. De vil i løpet av 2020  
gjennomføre månedlige aktiviteter 
som vil være gratis og åpne for alle  
innenfor alderssegmentet. Blant  
aktivitetene som vil arrangeres er  
Masterchef på primus, hengekøyetur 
og skikjøring. Vi gleder oss! 

DNT Junior Kragerø 
I løpet av året har det foregått  
rekrutteringsarbeid av frivillige  
voksenpersoner for å få opp en  
friluftsgruppe for unge mellom 12-16 
år i Kragerø. Arbeidet har vært et  
samarbeid mellom DNT Telemark, 
Kragerø Turlag, BT Kragerø og 
Kragerø Skole med tilhørende FAU- 
gruppe. 

Turgruppa har nå tre turledere som 
starter opp med månedlige aktiviteter 

i løpet av våren 2020. Geocaching 
og topptur er noe av det som står på 
programmet. Vi ønsker frivillige og  
deltakere hjertelig velkommen til å 
bidra og delta på våre turer. 

DNT Ung Telemark  
Det er mange høydepunkter å trekke 
fram fra turåret i DNT ung Telemark. 
Det har blant annet blitt gjennomført 
en suksessfull basecamp på Trolltunga, 
en dugnadsgruppe har blitt oppretta,  
Grønn Fredag ble gjennomført og  
flere turer og kurs ble avholdt. 

Kitekurs på Haukeliseter er en av 
turene det er verdt å ta et tilbakeblikk 
på. Kurset ga definitiv vind i seilene og 
mer smak! DNT ung Telemark har i 
tillegg arrangert utekino i Skien  
fritidspark og telttur på Svanstul - for å 
nevne noe.  

I tillegg til turer, har DNT ung Telemark 
gjort en stor innsats med  
promotering gjennom stands på 
Universitetet i Sørøst- Norge avdeling 
Porsgrunn og Bø og på Appelsinia 
litteraturfestival.
 
Før sommerferien kom også den 
gledelige beskjeden om at DNT ung 
Telemark hadde fått tilsagn om støtte 
til å opprette en dugnadsgruppe og 
arrangere kurs innenfor ulike  
friluftsaktiviter. Vi besluttet at vi ønsket 
å gi 1.etg på Flekkerhytta et ansiktsløft, 
og oppholdsrommet fikk derfor ny 
farge. Utover våren 2020 planlegger 
vi å gjøre interiørmessige  
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oppgraderinger. Det vil det også  
gjennomføres kurs innenfor klatring, 
kajakk og skred. 

Avslutningsvis ønsker vi å trekke fram 
«Grønn Fredag» som ble veldig godt 
mottatt. Arrangementet er en  
motreaksjon mot Black Friday og setter 
fokus på gjenbruk av friluftsutstyr. Dette 
er noe vi ønsker å fortsette å sette fokus 
på i fremtiden. Det er et godt engasje-
ment og driv i DNT ung Telemark, noe 
som gjør at du definitivt vil legge merke 
til denne gjengen i 2020 også! 

DNT 26-45 Telemark 
På initiativ fra Sine-Sara Astad ble det 
høsten 2019 etablert en egen  
turgruppe for voksne i alderen 26 – 45 
år. Sine har tidligere opprettet  
tilsvarende gruppe i DNT Oslo og 
Omegn med stor suksess, og det skulle 
vise seg at gruppa raskt vokste seg 
populær i Telemark også. 

Turgruppas første tur var en såkalt 
#Latesunday – tur, hvor ferden gikk til 
Nare - selve høyfjellet i Grenland. 
Latesunday- konseptet går ut på 
at turen starter litt senere enn den 
tradisjonelle søndagsturen, noe som er 
spesielt tilpasset en hektisk hverdag. 
Tilbudet ble godt tatt i mot. Senere ble 
en annen #Latesunday- tur arrangert 
til spektakulære Gygrestolen. Det ble 
også en meget vellykket tur med  
fulltegnet deltakerliste.

I løpet av høsten ble det arrangert flere 
turplanleggingsmøter med det formål 
å invitere nye deltakere og turledere 
til å komme med forslag til turer, samt 
få informasjon om hvordan man kan 
bli turleder i DNT 26-45 Telemark. 
Mange viste interesse for dette, noe 
som har resultert i at gruppa har satt 
opp et bredt spekter av turer for 2020. 

Nærturer 2021
2019 var året hvor nærturer 2021 
skulle gjennomføre den første av tre 
grunnpilarer i prosjektperioden,  
nemlig Bussen til Bushen. Utviklingen 
av nye tiltak innafor Ti-Topper’n- 

konseptet skulle vise seg å ta skikkelig 
fart i 2019. Dette var også året hvor 
prosjektet byttet ut på dirigentplassen, 
og Stian Melby ble til Michael Quist.

Nærturer 2021 er et 3årig prosjekt 
med støtte fra Gjensidige stiftelsen,  
tidligere Telemark fylke og ulike  
kommuner. Prosjektet har som mål å 
utvikle og oppgradere nye og  
eksisterende tiltak for nærfriluftslivet i 
Telemark. Dette for å senke terskelen 
for å komme seg ut i naturen der man 
bor.

Bussen til Bushen er et samarbeids-
prosjekt med Grenland Bypakke,  
Farte.no ved tidligere Telemark fylke 
og DNT Telemark. I mai 2019 ble det 
ferdigstilt 31 turer totalt hvor det da er 
mulig via buss å nå direkte ut på  
merket løype. Prosjektet tar  
utgangspunkt i Grenlandsområdet, 
men målet videre er å utvide konseptet 
til å dekke hele Vestfold og Telemark 
fylke.

Bussen til Bushen har blitt flittig  
benyttet av beboere i Grenland og 
ulike turlag og aktiviteter.  
Sommermoro som er ferieaktiviteter 
for barn arrangert av DNT i august 
2019, tok blant annet turen med 
buss fra Skien til ulike aktivitetsarena i 
området. 

Fokus i 2019 har også vært å  
ferdigstille en mal for hvordan man 
starter opp en titopper. Flere turlag har 
vist sin interesse for å starte et lignende 
tiltak - flere er allerede etablert eller 
vel i gang med prosessen. Ti-Topper’n 
Grenland viser til stadighet at dette er 
en veldig populær aktivitet for folk i alle 
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størrelser. Godt over 11.000 personer 
har fullført Ti-Topper’n en eller flere 
ganger. Den massive deltakelse har 
også gjort at Titopper’n Grenland med 
støtte fra DNT Telemark har fått hjem 
250.000 fra Sparebankstiftelsen DNB 
til oppgradering og utvikling av tiltaket.

Den digitale plattform er også noe som 
det jobbes mye med. 150 hverdagstur-
er har dannet grunnlag for en  
helhetlig innsats for å gjøre  
turtilbudene i Telemark mere  
tilgjengelige for så mange som mulig. 
Gjennom etablering av en frivillig 
ressursgruppe har det blitt gjort tiltak 
for å fremheve UT.no og tur-appen 
SjekkUT som brukbare verktøyer for å 
komme seg ut på tur og oppleve nye 
steder. 

Dessverre måtte nærturer 2021 og 
DNT Telemark si farvel til Stian Melby 
som prosjektleder. Som ny mann i  
jobben er Michael Quist som er klar 
for å ta prosjektet inn i den avsluttende 
fase. 2020 er siste innspurt i  
prosjektet og her gjelder det å  
kartlegge innsatsen og få etablert 
gode samarbeidsavtaler mellom 
ulike aktører så flest mulige tiltak kan 
videreføres og så mange beboere som 
mulig i Telemark får lyst å komme seg 
ut på tur og ikke minst engasjere seg 
som frivillige i turlagene i Telemark.   

Rubenstur 2019
Rubenstur er en tilrettelagt fjelltur for 
personer med fysiske  
funksjonsnedsettelser i regi av  
DNT Telemark. Den arrangeres på 
Hardangervidda hver sommer, med ny 
rute fra år til år. Målet med  
Rubenstur er å gi mestringsfølelse, 
glede og selvtillit til mennesker med 
ulike fysiske funksjonsnedsettelser.  
Vi ønsker å vise deltagerne at det er 
mulig å bevege seg i høyfjellsnatur til 
tross for de utfordringene en  
funksjonshemming gir.  
Turene gir store  
helsegevinster for deltakerne.

Rubenstur 2019 starta ved DNT 
Telemarks kontor i Skien før turen gikk 
mot Dyranut Turisthytte - første stopp 
på turen. Derfra gikk ferden videre 
innover i fjellheimen. 

Noen av deltagerne har vært med i 
flere år, men det er et viktig prinsipp å 
få med nye deltagere hvert år. I år var 
vi flere enn vi noen gang har vært; 10 
deltagere, 9 hjelpere og én turleder.

 Vi hadde fem dager ute i det fri med 
mestring og glede, både for deltakere 
og hjelpere. Vi var svært heldige med 
været i år også. 

Vi lå fem netter i lavvo, under tarp og i 
telt, før vi vendte tilbake og avsluttet på 
koselige Dyranut Turisthytte. 

“Jeg som initiativtaker synes det er en 
stor glede å se deltakernes mestring og 
glede som fjellturens utfordringer gir 
dem, og helseeffektene turen gir dem 
(...) Å vandre i fjellet med tjue herlige 
mennesker og oppleve mestring og 
glede i trygge rammer, var ekstra stort i 
år!”, forteller Ruben André Smith.  

Bjørn, en av deltakerne, forteller om 
flotte naturopplevelser, fine møter 
med andre mennesker, mye humor og 
mange hjelpende hender på Rubens-
tur.  

Kristin, også deltaker. forteller at årets 
Rubenstur har gitt henne positiv  
mestring, utfordringer og  
naturopplevelser i trygge rammer med 
en super gjeng. “Bedre kan det ikke 
bli!”, avslutter hun.
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DNTS  L ANDSMØTE 
HAUGE SUND,  12.  -  14.  JUNI 

FRILUF T SLIVET S  HUS  I  S KIE N
Etter 12 år i Nedre Hjellegate flyttet DNT Telemark til nye lokaler i Torggata 15, og satte 
med det startskuddet for en gammel drøm og langsiktig målsetting. 

De nye lokalene er billigere, mer arealeffektive og gir oss en sentral plassering i fylket og 
i bybildet. Med kollektivt knutepunkt rett utenfor døra, starter turen bokstavelig talt på 
dørterskelen med “Bussen til bushen”. Flyttingen gjør det også enklere å være frivillig i 
DNT Telemark, med arbeidsstasjoner for frivilligheten og enklere lagertilgang.

De nye lokalene skal være et aktivitetssenter for tur- og friluftslivsinteresserte med mulighet 
for aktivitet både tidlig og seint, og samtidig finner du nødvendig turutstyr og kan få hjelp 
til turplanleggingen på tursenteret.  

Friluftslivets hus er en drøm vi sammen med Fylkeskommunen har båret på lenge, og som 
vi nå får realisert. Målet er å samle og styrke et til tider fragmentert friluftsliv. 

Som ideell organisasjon er det begrenset med midler til å gjøre de store løftene med en 
gang, men med betydelig hjelp fra frivillige har vi rukket å komme i hus og har fått det mest 
nødvendige på plass. Gjenbruk og dugnad har vært nøkkelen til hele flytteprosessen, og vi 
setter pris på all den hjelp vi har fått til nå!

Nå ønsker vi både medlemmer og ikke-medlemmer, frivillige og nysgjerrige velkommen til 
Torggata 15.
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DNTS L ANDSMØTE 
HAUGE SUND, 12.  -  14.  JUNI 

Landsmøtedagene består av både turer, kurs og middager i tillegg til selve landsmøtet. 

Dette er en perfekt mulighet til både å bli bedre kjent med organisasjonen, andre 

frivillige og ansatte, og oppleve nye turområder. Blant annet vil det bli fellestur til 

Vibrandsøy med middag i regi av Haugesund Turistforening. 

DNTs 41. landsmøte arrangeres i samarbeid med  
 

den lokale medlemsforeningen Haugesund Turistforening.

Påmelding til landsmøtet skjer via DNTs nettsider.  

Endelig frist for påmelding 1. mai.
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NESTE ÅRSMØTE  FOR DNT TELEMARK: 
19. MARS  2021




