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VÅR VISJON

•
NATUROPPLEVELSER
FOR LIVET
VÅRE VERDIER
SPENNENDE

•

DNT skal by på utfordrende og
spennende opplevelser for alle.

ENKELT
Vi vil bidra til å la folk oppleve

TROVERDIG

gleden ved det enkle friluftslivet.

Trygghet og kvalitet skal stå i
fokus i hele organisasjonen.

NATURVENNLIG
INKLUDERENDE

DNTs virksomhet med aktiviteter,
hytter og ruter skal vær
naturvenlig.

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.
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PRO G R A M Å RSM Ø TET
1 8 . MA RS 2021- D I G ITALT

Foto: Marie Veslestaul
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Velkommen og praktisk
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Årsmøte - agenda ihht. vedtekter
Se www.telemark.dnt.no
for fullstendig agenda
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status og fokus i DNT sentralt ved
Generalsekretær Dag Terje Solvang

20:30

Årsmøtet er slutt
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LOK A L L AGSSA M L I N G
H OL D AV 22. - 24. O KTO B E R

Tradisjonelt pleier vi å sette av en hel helg til både
årsmøte og lokallagssamling. I år velger vi å lage en ny
vri og utsetter derfor lokallagsamlingen til høsten!
Den blir avholdt i Vrådal, og vi håper dere alle
setter av helgen 22. til 24. oktober, for hyggelige
og lærerike dager i Vrådal!
Lokallagssamlingen er åpen for alle, enten og du
kjenner DNT Telemark godt eller er ny i foreningen!
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D E L E G AT E R
ÅRSMØTET

Medlemmer i lokallag

2020

Delegater

Gautefall Turlag

238

3

Bamble Turlag

672

6

Tinn- og Rjukan Turlag

283

3

Vinje Turlag

191

2

Skien Turlag

3086

11

Siljan Turlag

216

3

Seljord Turlag

124

2

Kviteseid Turlag

208

3

Kragerø

493

5

Totalt

5511

38

Medlemmer utenfor lokallag

2020

Delegater

Andre

98

0

Notodden

2

0

Bø

370

0

Sauherad

151

0

Nome

234

0

Nissedal

9

0

Fyresdal

0

0

Tokke

72

0

Porsgrunn

1764

0

Totalt

2700

0
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N Ø K K E LTA L L
MEDLEMMER

I løpet av 2020 fikk DNT Telemark en økning i antall honnør medlemmer
og ungdomsmedlemmer. Vi ser også at antallet familiemedlemskap øker,
men totalt for året 2020 har vi en liten nedgang i antall medlemmer
totalt, sammenlignet med året før. Vi vil fremover i 2021 jobbe for å øke
medlemstallet.

MEDLEMSUTVIKLING

Medlemstype

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Hovedmedlem

2807 3082 3082 3314 3339 3633 3593 3604 3606 3584 3598

Ungdom

269

289

294

280

Honnør

1420 1296 1296 1290 1254 1214 1159 1084 996

890

831

Livsvarig

108

110

110

106

115

116

Barn

327

397

397

1268 1356 1579 1592 1207 1259 1038 1028

Skoleungdom

138

193

193

228

235

235

270

282

110

247

291

113

374

291

115

362

326

117

344

116

355

322

358

Husstandsmedlem 1173 1340 1340 1369 1414 1633 1549 1479 1419 1389 1403
Familie
hovedmedlem

489

Familie
husstandsmedlem

1480 1281 1281 1032 705

Sum

8211 8347 8347 9214 8928 8837 8661 8161 8040 7632 7614

413

413

337

221
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A N S AT T E 2 0 2 0
Navn

Stilling

Ansatt

Jon Atle Holmberg

Daglig leder

2006

Henriette Hack

Leder butikk og tursenter

2015

Dag-Øyvind Olsen Djuvik

Leder Team Aktivitet

2009 - 2020

Jenny Flobak

Leder Team Aktivitet

2018

Rine Grinilia

Økonomi og regnskap

2015

Anja Haugerud

Økonomi og regnskap

2018 - 2020

Trond Ihle

Anleggsansvarlig

2017 - 2020

Katrine Tellsgård

Kommunikasjonsrådgiver

2017

Michael Quist Rasmussen

Prosjektleder

2019

Amalie Lund Holth

Fagansvarlig DNT ung

2019 - 2020

Solveig Rauan Holten

Fagansvarlig DNT ung

2020

Petter Martinsen

Vertskap Kalhovd Turisthytte

2007

Gry Thyrrestrup

Vertskap Kalhovd Turisthytte

2020

Marthe Isaksen

Vertskap Mogen Turisthytte (Permisjon
2019-2020)

2011 - 2020

Kyle O’Donoghue

Vertskap Mogen Turisthytte/Vikar
anleggsansvarlig

2015

Jorunn Karlberg Tveiten

Vertskap Gaustatoppen Turisthytte

2017

Lisbeth Syftestad

Vertskap Gaustatoppen Turisthytte

2019

Ole Christian Lyngmyr

Kokk Mogen/Gaustatoppen

2015

Ruth Ellegård

Vertskap DNT Øitangen

2017

Tore Blascheck

Butikkmedarbeider

2020

Mina Borgejordet Simones

Butikkmedarbeider

2020

Thor-Anders Fareid

Vedlikeholdsassistent

2019
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SAKSLISTE

SAKSLISTE IHT. VEDTEKTER

a)

DNT Telemarks årsberetning.

b)

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

c)

Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

d)

Innkomne forslag.
- Inkludering av Notodden Turlag
- Oppgradering av Gaustatoppen Turisthytte

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 Tilsynsutvalg etter bestemmelsen i § 17. k) Valg av årets delegater til DNTs
landsmøte etter forslag fra turlagene.

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

SAKSF ORBEREDENDE

Foto: Thor Olav Sørensen

SAK TIL Å RS M Ø TE I D NT TE L E MA RK 18. 03. 2 021
NOTO DDE N T U RL AG – EN DEL AV D NT TEL EMARK

Notodden sett fra Eikeskar. Foto: Thor Olav Sørensen.
Notodden Turlag ble stiftet i 1934 og har siden den gang
vært et selvstendig lag direkte underlagt DNT sentralt.
Notodden Turlag er et godt drevet turlag, med et bredt
spekter av lokal aktivitet og stort dugnadsengasjement.
Laget hadde i 2020 i overkant av 800 medlemmer, og
har nedslagsfelt i Notodden og Hjartdal kommuner.
Det har alltid vært samhandling mellom Notodden
Turlag og DNT Telemark. De siste 10 – 12 årene har
samarbeidet blitt tettere, og til dels formalisert gjennom
prosjekter og avtaler.
DNT Telemark har gjennom flere år hatt en målsetting
om å samle hele tur-fylket under en administrativ paraply.
Samtidig har Notodden turlag sin aktivitet økt, parallelt

med et behov for en viss grad av profesjonalisering og
lokal understøttelse for deler av drifta.
En formell sammenslåing har vært diskutert jevnlig. Fra
slutten av 2018 har arbeidet blitt konkretisert i form av
jevnlige møter og tilpasning av vedtekter, retningslinjer og
avtaleverk.
På ekstraordinært årsmøte 18.11.2020, vedtok
Notodden Turlag med solid flertall å bli en del av DNT
Telemark. Det er nå opp til DNT Telemark sitt årsmøte
å ønske Notodden Turlag velkommen til Team DNT
Telemark, med formell virkning fra 01.01.2022.
J.A Holmberg

SAKSF ORBEREDENDE

SA K TIL Å RS M Ø TET I D NT TE L E MA RK 18. 03. 2 021

Foto: Preben Herregården

OPP G R A DE RI N G O G U T VI DE L S E AV GA US TATOPPE N T URI S THY T TE

Bakgrunn
Da Skien - Telemark Turistforening (forløperen til DNT
Telemark) ble stiftet i 1887, var merking av en rute til
Gaustatoppen blant de første oppgavene medlemmene
tok fatt på. I 1889 bestemte foreningen seg også for
å bygge en turisthytte på toppen og offisiell åpning av
hytta fant sted 13. juli 1892 til en totalkostnad på ca.
10.000 kr. På 1970-tallet ble det bygd et vindfang/
nødbu på østsiden av hytta og i 1997 fikk hytta et påbygg
på vestsiden for økt spiseplass. I 2016 ble det bygd
ytterligere et tilbygg på vestsiden med nytt toalettanlegg i
samarbeid med Gaustabanen.
Antall besøkende til Gaustatoppen har økt betydelig de
de seneste årene, og etter at banen i fjellet ble åpnet for
publikum i 2010 er det ikke bare fotturister som kan

besøke turisthytta. Besøkstallet er nå oppe i 100.000
personer pr. år, og med drift av banen i fjellet store deler
av året, er åpningstiden for turisthytta økt tilsvarende.
Dagens hytte har 10 svært enkle overnattingsplasser,
men med begrensninger i vintersesongen pga blokkerte
takluker som tjener som rømningsveier. Etterspørselen
etter muligheter for overnatting har vært økende de
seneste årene.
Turisthytta er i dag nedslitt og har et betydelig
vedlikeholdsbehov preget av lekkasjer og konstatert
råte i takkonstruksjonen. Bygningsmassen er ikke egnet
for dagens bruk og høye besøksrate, og forholdene for
ansatte er langt fra tilfredsstillende.
Oppgradering og utvidelse
Børve Borchsenius Arkitekter har i 2019 utarbeidet

SAKSF ORBEREDENDE

et forprosjekt hvor dagens turisthytte utvides med ca.
150 m2 i to etasjer for å kunne tilby overnatting til 30
personer, bespise grupper på inntil 45 personer og
håndterer inntil 3.000 dagsturister. Det legges opp til
enkel DNT-standard med overnatting i flermannsrom
og felles toalett - og dusjrom. I tillegg skal ansatte
sikres bedre arbeidsforhold med spiserom, kontor og
overnattingsmulighet for 3 personer.
Forprosjektet ble kostnadsberegnet av Bygganalyse AS i
2019 til en totalkostnad på 40 mill. kroner. I et styremøte
i november 2020 ble det gitt klarsignal til å be om et
oppstartsmøte med Tinn kommune for å utarbeide en
reguleringsplan over området på Gaustatoppen basert
på forprosjektet.

Status februar/mars 2021
Gaustabanen AS har over lengre tid arbeidet med en
reguleringsplan for blant annet Tuddalstippen, men ble av
lokale og regionale myndigheter bedt om en fornyet start
fordi det foreslåtte arealet i reguleringsplanen i 2020
hadde økt med 50 % i forhold til hva som ble presentert
på oppstartsmøtet med kommunen i 2011.
Nytt oppstartsmøte med Tinn kommune hvor både
Gaustabanen og DNT Telemark deltok, ble avholdt 8.
januar i år. Her fremgikk det tydelig at kommunale og
regionale myndigheter ønsket en felles reguleringsplan
for arealet på Tuddalstippen og turisthytta. Det kreves
utarbeidet en konsekvensutredning av en utvidelse av
turisthytta, og Børve Borchsenius har gitt et prisanslag

SAKSF ORBEREDENDE

på 250.000 kr. eks. mva på hva reguleringsplanarbeidet
vil koste. Det er på årets budsjett avsatt 200.000 kr. til
reguleringsplanarbeid.
En fyldig orientering om prosjektet ble sendt alle
medlemmer i DNT Telemark 10. januar og prosjektet
ble offentlig kjent i midten av januar gjennom aviser i
Telemark og i nasjonale medier som Dagsnytt 18 i NRK.
Prosjektet har gjennomgående fått en positiv mottagelse,
selv om det som forventet også har vært noen kritiske
kommentarer.
DNT Telemark har vært på Gaustatoppen i 130 år og
representerer det enkle, allsidige og naturvennlige
friluftsliv. Foreningen har i realiteten to valg:
•
Legge bedre til rette for dagens besøkende på
Gaustatoppen - et tilbud med DNT standard
•
Overlate tilbudet på Gaustatoppen til mer
kommersielle aktører

Årsmøte 2021
Styret i DNT Telemark ønsker fortsatt tilstedeværelse
på Telemarks høyeste fjell, og mener foreningen har en
oppgave i å ivareta DNTs interesser, allemannsretten
og det enkle friluftslivet ved å bygge en bærekraftig
turisthytte for våre barnebarns barn. En driftssikker hytte
med kompakte energieffektive arealer av høy kvalitet, men
som likevel leverer turisthyttenes enkelhet og atmosfære.
Styret ber om årsmøtets tilslutning til å videreføre
arbeidet med en helhetlig reguleringsplan for
Gaustatoppen og arbeide videre med å realisere en
oppgradering og utvidelse av turisthytta basert på
forprosjektet fra Børve Borchsenius.
Endelig klarsignal for å gjennomføre en renovering og
utvidelse av turisthytta vil ikke bli gitt før prosjektet er
fullfinansiert.

Å R S M Ø T E PA P I R E R
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DNT Telemark

Styret i 2020 har bestått av
Thor Kamfjord, leder
Tor Suhrke, nestleder
Tone Reiten, styremedlem
Morten Næss, styremedlem
Ottar Kaasa styremedlem
Madeleine Thiis Vestrheim, representant for senior, BT og ung
Michael Quist Rasmussen, 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).
DNT Telemark har 9 lokallag i 14 av
kommunene 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 som begge er
tilknyttet Aust-Agder Turistforening.
DNT medlemmer i Hjartdal og Notodden registreres i Notodden Turlag. Vi
samarbeider godt med disse og med

turlagene utenfor DNT som Gvarv
Turlag, Bø Turlag og Porsgrunn og
Omegn Turistforening. Notodden
Turlag vedtok i 2020 å bli et turlag i
DNT Telemark, saken behandles på
DNT Telemarks årsmøte 2021.
Året 2020 har vært et svært spesielt
år pga. COVID-19 pandemien, der
nødvendige tiltak for smittevern har
stilt strenge krav til turlagenes aktivitet, og betjent og ubetjent hyttedrift.
Styret tok tidlig nødvendige grep for å
sikre likviditet og en trygg økonomi for
videre drift, og har i samarbeid med
administrasjonen arbeidet for å sikre et
best mulig medlemstilbud på tross av
store begrensinger.
Styret vil takke for uvurderlig innsats fra
frivillige, dedikerte hyttedriver og
administrasjonen som har løst
utfordringene COVID-19-restriksjonene har gitt og samarbeidet godt
i en krevende situasjon gjennom hele
året.

ÅRSR APPORT

2020

Foto: karin Arntzen

Foto: karin Arntzen

10

De ansatte har gjennom pandemien
arbeidet svært godt og på nye måter for
å ivareta frivilligheten, sørget for å
ivareta prosjekter og gitt god
informasjon til medlemmene om både
begrensninger og muligheter som
nasjonale og lokale smittevernregler
har gitt.
Gjennom året så har administrasjonen
arbeidet med organisasjonsutvikling
og etablert en ny organisasjonsstruktur. Den nye organisasjonsstrukturen vil klargjøre roller og ansvar,
forbedre arbeidsprosesser, ivareta og
utvikle kompetanse. og bidra til å gjøre
det lett å være frivillig i DNT Telemark.
Oppfølging av DNT Telemarks strategi
«Veivalg 2019-2023, Et rikt liv med
enkle midler» med tilhørende
handlingsplaner er ett av de viktige
verktøyene det jobbes med for å
prioritere mål og tiltak for å sette vårt
verdigrunnlag ut i livet.
I 2020 ble DNT Telemark tildelt
«Forgubbingsbekjempelsesprisen»
av DNT ungs landstyre. DNT ung gav
prisen med bakgrunn i vårt målrettete
arbeid over flere år for ungdommen
og at DNT Telemark har prioritert å
ha en egen ansattressurs som jobber
for ungdommen. Videre la de vekt på
at ungdommen blir inkludert, sett og
hørt, og tatt inn i DNT Telemark sitt
styre med to representanter.
Iht. vedtektene er turlagene gitt det
operative ansvar for aktiviteter, hytte- og
løypearbeid i de enkelte kommuner. Alt

dette arbeidet er basert på
frivillighet. Styret mener at den nye
organisasjonsstrukturen er godt 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 at på tross at
begrensingene som COVID-19-situasjonen har medført, så har turlagene
klart å opprettholde aktivitet og antall
dugnadstimer for 2020 ble 23 886.
Tallet er naturlig nok lavere enn
tidligere og noe underrapportert, men
tyder likevel på stor aktivitet.
Representasjon
DNT Telemark har som mange
organisasjoner vært nødt til å prioritere
håndteringen av COVID-19pandemien, men har i løpet av året
deltatt digitalt eller fysisk i på en rekke
møter og aktiviteter med DNT og
offentlige sektor, som Vestfold og
Telemark fylkeskommune (VTFK),
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, representert i styret
- Helbergstiftelsen, styremedlem
- Vandreregion Telemark, styringsgruppe
- Sentrumsnære turveier, Fylkesmannen
i Telemark

Å R S M Ø T E PA P I R E R
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ÅRSMELDING
- Nasjonal arbeidsgruppe for vindkraft,
medlem
- Nasjonal arbeidsgruppe for
bærekraft, medlem
- DNT VETE-samarbeidet, sekretær og
nestleder
- Strategiutvalget for DNT kystsatsning
- Villreinutvalget DNT
DNT avholdt i 2020 sitt ordinære og
ekstraordinære Landsmøte digitalt.
DNT Telemark deltok på begge landsmøtene, og ser frem til det blir mulig
med fysisk deltakelse igjen.
Medlemmer
Medlemskontingenten er en viktig del
av DNT Telemarks grunnlag for å drive
virksomheten og et vesentlig element i
vår økonomi. 2020 viser en nedgang i
antall medlemmer med 126 personer
fra 2019. Medlemsnedgangen i DNT
Telemark er lik landsgjennomsnittet i
DNT som er på -1.5%.
For å nå målsetningen om at 7.5%
av Telemark skal være medlem i DNT
innen 2023, så må antallet DNT-medlemmer i Telemark økes med ca. 2600
personer. Målet om økt medlemstall
gjør at vi i fremover vil tilby kompetanse, aktiviteter og anlegg som gjør
det attraktivt å være medlem i DNT
Telemark både for privatpersoner og
bedrifter/organisasjoner.
Hyttedrift
Hyttedriften og båtdrift på Møsvatn
har i 2020 vært tilpasset COVID-19situasjonen og har i prinsippet vært
drevet med 50% kapasitet for å ivareta
smittevern. Styret er godt fornøyd med
de økonomiske resultatene fra våre
betjente anlegg, og er forberedt på
at smittevernsrestriksjoner også kan
være aktuelt for 2021. Erfaringene fra
2020 viser at bemanningen på hyttene
må økes for å sørge for en forsvarlig
arbeidsbelastning for de ansatte på
hyttene.

Sammenliknet med andre år så måtte
alle hyttebesøk for første gang i DNTs
historie reserveres i forkant. Selv om
dette gav begrensinger for manges
turplaner, så har tilbakemeldingene
våre overnattingsgjester vært svært
positive og antall sammenhengene
døgn per hyttebesøk har økt
sammenliknet med «normalår».
I 2020 har det vært mange som har
opplevd både sin første fjelltur og
DNT-hyttebesøk. Dette har avdekket et
behov for både økt turkompetanse hos
mange og tydeligere kommunikasjon
om hva et DNT-hyttebesøk innebærer.
Antall overnattinger i 2020 på våre
betjente anlegg har vært noe redusert
sammenliknet med 2019 grunnet
pandemien. På grunn av forhåndsreserveringen har overnattingsdøgnene
vært jevnere fordelt gjennom sesongen
og dette har vært positivt for gjesteopplevelsen med god plass til alle.
Kystledhyttene har vært populære i år,
og vi opplever økt interesse rundt disse
når befolkningen har prioritert Norgesferie.
Fjellvåken II på Møsvatn er eiet av
DNT Telemark med 35 %, sammen
med Vinje kommune og Tinn Næringsfond. Årets resultat forventer har gitt et
lite overskudd som skyldes at vesentlige
vedlikeholdsarbeid er utsatt. Fjellvåken
har i 2020 vært kjørt med halv
kapasitet pga. pandemien.
Mogen Turisthytte og Gaustatoppen
Turisthytte har et stort etterslep på
vedlikehold og pga. COVID-19 ble
planlagt vedlikehold utsatt. Planene for
Nye Mogen er satt på hold i påvente
av ferdigstillelse av besøksstrategi for
Hardangervidda og evt. omlegging av
stinettverk av hensyn til Villrein. I 2020
ble forprosjekt for rehabilitering og
utvidelse av hytta på Gaustatoppen
ferdigstilt. Styret mener at fremdrift i
planene for Gaustatoppen må
prioriteres og er i positiv dialog med

kommunen om ny reguleringsplan for
området. DNT Telemarks planer for
Gaustatoppen har skapt stort
engasjement, men realisering av
planene vil kreve store investeringer.
Videre fremdrift på Gaustatoppen vil
avhenge av reguleringsplanbehandling og ekstern finansiering, via gaver,
tilskudd og samarbeidspartnere.
Øvrig virksomhet
I 2020 flyttet vi Tursenteret til
Landmannstorget i Skien. De nye
lokalene er skiltet med «Friluftslivets
hus» og har gitt oss en sentral
plassering i fylket og mer synlighet i
bybildet. Med kollektivt knutepunkt rett
utenfor døra, starter turen
bokstavelig talt på dørterskelen med
“Bussen til bushen”. Med park rett
utenfor døra på begge sider, har vi fått
enkel tilgang til grøntområder der vi
kan synliggjøre aktiviteten vår i
sentrum. De nye lokalene gjør det også
enklere å være frivillig i DNT Telemark,
men tilrettelagte møterom og arbeidsstasjoner for frivilligheten. De nye
lokalene skal være et aktivitetssenter
for tur- og friluftslivsinteresserte med
mulighet for aktivitet både tidlig og
seint. Her ønsker vi at frivilligheten skal
kunne møte likesinnede,
planlegge turer, ha kurs, møter,
foredrag og samlinger. Møte- og
kursrommet ligger lett synlig og
tilgjengelig fra Skien bussterminal,
og vi har åpne dører og rom for både
gamle og nye frivillige og medlemmer.
Etter mange år med konkurranse på
varer fra de store kjedene så er
sortimentet i butikken i Tursenteres lagt
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om til å ha gode, nyttige turprodukter
hvor vi kan være konkurransedyktige på
pris. Bruktstativet gir alle mulighet til
å gi egne turklær et lengre liv, samt få
tak i nye, gode plagg. Kjøp og salg skjer
enkelt ved hjelp av Vipps, og pengene
går direkte til den som eier plagget.
Tursenteret tilbyr våre medlemmer
og øvrige kunder Telemarks beste
utvalg i turkart og god turinformasjon.
Denne servicen og gode turtips er en
viktig service vi ønsker å opprettholde.
Planen om å ha en syerske tilgjengelig i
Tursenteret en dag i uken ble utsatt pga.
COVID-19.
Prosjektene vi har ifm. folkehelse, skole,
barn, ungdom og DNT tilrettelagt
ble i 2020 delvis satt på hold pga.
COVID-19.
Ti – Toppere over hele fylket har i 2020
vært en stor suksess. I 2020 ble det
tilrettelagt for «Ti-toppere» i Grenland,
Siljan og Tinn. Antall registrerte besøk
var i år på hele 38 385, hvorav over
2300 personer fullførte alle turene i
2020. Totalt har vi 73 996 deltakere
på “postkasse” turer i 2020. Dette er
takket være høyt fokus på nærturer og
digital formidling.
I 2020 har vi hatt stort fokus på innholdsproduksjon på Ut.no, og SjekkUT.
Turlagene har hatt stor suksess med
dette arbeidet, med litt støtte av adm. i
DNT Telemark. UT.no har i 2020 mer
enn 6 millioner brukere en fordobling
fra 2019. Høy kvalitet av innhold og
synliggjøring av turtilbudet i Telemark
via UT.no er viktig for oss. Det underbygger kjernemandatet som er å få

Friluftslivets hus i Skien.
Foto: Katrine Tellsgård
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flere ut på tur og å skape turopplevelser
for livet. Tilgangen til digital turinformasjon henvender seg til en helt ny
målgruppe som ikke tidligere har brukt
DNT sine tilbud, det er derfor mye å
hente på alle nivå gjennom økt digital
registrering av turtilbudet. Samtidig
er dette med å sikre et bredt statistisk
grunnlag for å kunne vise frem bruksnivået av våre anlegg. Dette har blitt et
viktig argument i vår myndighetskontakt for å sikre gode rammevilkår for
frivilligheten lokalt. I sammen prosess
har fysiske tellere på utvalgte stier i
Telemark vært med å kartlegge den
egentlige aktivitet. Dette for å kunne
vise til verdien av frivillighetens innsats i
et samfunnsøkonomisk helseperspektiv.
Noe som er med å styrke forståelsen for
hvor viktig det er å ivareta å verne om
den frivillige innsats i de ulike turlag. I
2020 ble det registrert rundt 60.000
aktivitetstimer som tilsvarer en samfunnsøkonomisk helseverdi på rundt
10 millioner. Dette er bare en brøkdel
av den totale verdi som frivilligheten
legger til rette for hvert år.

Fra sommerturlederkurset.
Foto: Knut Åkredalen

Det har vært gjennomført et fulltegnet sommerturlederkurs for å få flere
kvalifiserte turledere i 2020. Øvrige
kurs ble tilbudt digitalt og i 2020 så
ble ambassadørkurs og friluftskurs som
omhandler turplanlegging, bekledning
og pakking, kart og kompass, turmat,
overnatting ute og allemannsretten
gjort tilgjengelig for alle. DNT Telemark har en målsetning om å få flere
medlemmer til å gjennomføre DNTs
turlederstige og håper på fortsatt god
oppslutning rundt dette kurstilbudet.
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Økonomi
For å sikre likviditet så ble det i 2020
søkt om og innvilget avdragsfrihet på
våre lån, samt ettergitt leie av Øitangen
fra fylkeskommunen. DNT Telemark
har videre fått tildelt prosjektmidler
fra fylkeskommunen og fornyet vår
partnerskapsavtale med Vestfold
og Telemark fylkeskommune. For å
kompensere for den negative effekten
av pandemien så har vi også mottatt i
«korona-midler» fra fylkeskommunale
og nasjonale ordninger. Fra kommuner, Sparebank stiftelsen, Gjensidige
stiftelsen og andre bidragsytere har vi
mottatt betydelige tilskudd og gaver.
Vi takker for alle mottatte bidrag.
Regnskapet for 2020 er presentert eksklusive turlagene og viser et overskudd
på kr 2.556.150 etter avskrivninger.
Hovedårsaken til overskuddet er
utsettelse av nødvendig vedlikehold til
våre betjente anlegg og gjennomførte
tiltak som reduserte driftskostnader
til et minimum når pandemien var et
faktum. Styret er fornøyd med håndteringen av foreningens økonomi
under pandemien, og at vi har midler
til å utføre helt nødvendige vedlikehold
som følge av innsparinger i 2020.
Aktiviteter
Aktiviteter i 2020 ble naturlig nok
preget av sterke begrensinger pga.
smittevern og tiltak knyttet til
pandemien.
Satsingen rettet mot elever i skolene og
barnehagene har vært begrenset i år
og vært digital. Flekkerhytta, som DNT
Telemark driver sammen med Skien
Turlag, brukes dels som

Fra TurboTråkk i 2019.
Foto: Jenny Flobak
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Gaustadagen 2020.
Foto: Nina Kleppen

Re-åpning av stien
til Gaustatoppen.
Foto: Jon Atle Hol,berg
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overnattingshytte og som et utgangspunkt for aktiviteter med barn og
ungdom. Til å bistå de ansatte og
frivillige har vi fått bistand av praksisstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge,
avd. Bø.
17. mai turen til Gaustatoppen har
alltid vært en populær aktivitet og har
blitt en tradisjon som har vart i 10
år. I 2020, så ble felles 17. mai tog
til Gaustatoppen avlyst grunnet smittevern og sikkerhet, og medlemmer
ble oppfordret til å feire med tur ut i
naturen med flagg i sekken på
nasjonaldagen.
I juni så markerte vi re-åpning av stien
til Gaustatoppen. Gaustatoppen har de
siste ti årene hatt en vesentlig økning i
antall besøkende på godt og vondt. Det
positive er at flere får gode
naturopplevelser, det negative er
slitasje på naturen. Vi har derfor i de
seneste årene gjort flere forbedringstiltak på stiene til Gaustatoppen. Vi har
tydeliggjort stien slik at hovedstien er
førstevalget for besøkende. Formålet
med oppgradering og kvalitetssikring
av stien er å ivareta våre gjester på en
god måte. Vi har derfor gjennomgått,
kvalitetssikret og reetablert nødvendige
grunneieravtaler, forbedret informasjonsplakater og av sikkerhetssyn satt
opp avstandsmerker langs stien. I de
våte partiene var det en utfordring
at stien la seg ut i bredden, og her er
det drenert, lagt på masser og lagt til
rette for ferdselsstyring. Sammen med
sherpaer er det laget ei flott steintrapp
i «Kneika» slik at folk ikke tar unødig
risiko og forlater stien når det blir
kødannelse med mye mennesker. Ved
de punktene der folk erfaringsmessig

har gått feil er det blitt tydelig skilting
og det er satt opp nytt tellepunkt i øvre
del av stien. Frivilligheten ved Petter
Strand Pedersen klippet snora og
styreleder i DNT Telemark og ordfører i
Hjartdal takket for innsats og
samarbeid som har muliggjort
rehabiliteringen. Kulturelt innslag ble
gitt av Malin Røysland Skårberg og Jon
Ingebretsen med kved fra Telemark og
kjærlighetsdikt til fjellet.
Gaustadagen bli i år avholdt på Kom
deg ut-dagen, 6. september under
kyndig ledelse av Jon Ingebretsen.
Vertskapet på Gaustatoppen ønsket
velkommen og rutiner og regler for
smittevern har gjort drift av hytta mulig
under pandemien. Kulturelle innslag
ble gitt av Malon Røysland Skårberg fra
Tinn som kvedet folkesanger fra Telemark og Jeanne Bøe fremførte sider av
Henrik Ibsens forhold til fjell og vidde
gjennom prosa, sang og lyrikk som ble
krydret med musikk av saksofonisten
Andre Kassen. Ordførerne fra Tinn og
Hjartdal, Steinar Bergsland og Halvard
Odden, kom med hilsninger som jaget
snøvær og tåke vekk.
I 2020 så ble kun medlemsbladet
Kjentfolk og vårt turprogram utgitt.
Medlemsbladet Turglede ble ikke utgitt
pga. permittering av ansatte i perioden.
Det har vært avholdt åtte møter med
DNT Vestfold for å opptre med en
stemme i kontakt med Vestfold og
Telemark fylkeskommune og diskutere
felles saker av interesse. I oktober ble
det arrangert en felles styresamling
med 29 deltakere på Vindfjelltunet der
erfaringsutveksling og felles
problemstillinger ble diskutert. Målet
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med samlingen var å bli bedre kjent
med hverandre og å inspirere til større
grad av samhandling. På samlingen så
var 11 deltakere DNT Telemark,
Gautefall turlag, Notodden turlag og
Skien Turlag. DNT Telemark reforhandlet og fornyet sin treårige partnerskapsavtale med fylkeskommune i
2020.
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».
Årets Opptur-arrangement ble utsatt
til september, og i stedet for at DNT
Telemark gjennomførte flere store
arrangement, så fikk de 18 påmeldte
skolene tilsendt Opptur-pakker med
innhold til bruk på dagen. Valg av
turmål blir gitt til den enkelte skole og
klasse, slik at de kunne gå til en topp
eller et utsiktspunkt i skolenes nærmiljø. Nesten 900 ungdomsskoleelever
fikk en ordentlig Opptur i sitt nærmiljø.
”Kom deg ut dagen” ble naturlig nok
litt annerledes enn tidligere på grunn
av Covid 19. Med små og store og
små lokallag rundt om i Telemark, ble
det litt forskjellige varianter av dagen.
Åtte Barnas Turlag hadde enten egne
arrangementer eller laget gode turforslag som familier kunne oppleve på
egenhånd. Begge tilbudene er viktige
for rekrutteringen, og også i 2020 har
våre turlag stått for gode arrangementer rundt om i fylket.
I desember inviterte vi ungdom til å
søke om å få å få bli med på Unge
Naturtalenter. Dette er for ungdom
som trives utendørs og har lyst til å
øke sin kunnskap om, og ferdigheter i,
naturen. De 15 som blir plukket ut som
et av våre Unge Naturtalenter i 2021,
får delta på spennende friluftsaktiviteter hele året, helt gratis. Deltakelse i
Unge Naturtalenter består av en rekke
helge- og kveldssamlinger fra januar til
desember 2021.
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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 Telemark med løyperydding, skilting og
merking, vedlikehold av hytter, informasjon, samt friluftslivsarrangementer
og kursvirksomhet har hele samfunnet
nytte av. Totalt ble det innrapportert
23 886 dugnadstimer i 2020, som er
ca. halvparten av året før. Dette skyldes
pandemien og at antall dugnadstimer
er underrapportert. Dugnadsinnsatsen
alene utgjør en samfunnsverdi tilsvarende 8,3 mill. kroner i 2020.
Av hver krone vi kan benytte administrativt 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 opprettholde 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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ÅRSMØTE SAK

BUDS J ET TF ORUT SETNI N G E R 2021- 2022
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 2021 - 2022:
1. Etablere digital strategi og
Implementering av frivillighetssystem.
2. Bedre kommunikasjon/
markedsføring av hytter, betjente og
ubetjente.
3. Forstudie Gaustatoppen
4. Nye Mogen
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 2022:
1. Budsjettet er satt konservativt
på bakgrunn av regnskapstall pr
31.09.2020.

2. Prisstigning. Det legges til grunn en
generell prisstigning på 2,6 %.
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 2021 ligger det inne kr
200.000
Utbygning på Gaustatoppen og
eventuelt på Morgen vil ikke bli
igangsatt før finansiering er på plass.
Arbeidet med rekruttering av
medlemmer og frivillige skal
intensiveres i 2021 - 2022.

Styret
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Budsjettsammendrag for 2021
			
Driftsinntekter

Budsjett 2021

Budsjett 2020

Regnskap 2020

Salgsinntekter

16 492 400

16 339 250

12 388 130

Andre inntekter

550 000

660 000

920 409

Kontingenter

2 974 048

3 195 857

2 899 832

Tilskudd

5 439 850

4 365 000

4 353 661

Sum inntekter

25 456 298

24 560 107

20 562 032

			
Driftskostnader			
Varekostnad

4 751 618

3 473 900

3 204 964

Personalkostnader

13 349 838

13 008 297

9 185 914

Driftskostnader

5 720 862

7 003 655

4 877 357

Avskrivninger

432 734

441 000

441 949

Sum kostnader

24 255 052

23 926 852

17 710 184

			
Driftsresultat

1 201 246

633 255

2 851 848

Finanskostnader

285 340

178 500

295 699

Årsresultat

915 906

454 755

2 556 149

				

2020
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VA L G KO M M I T E E N S
INNSTILLING 2021

STYRET
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Styreleder

Thor Kamfjord

X

JA

Thor Kamfjord

På valg 2021

Nestleder

Tor Suhrke

X

NEI

Silje Tollefsen

På valg 2021

Styremedlem

Tone Reiten

X

NEI

Monica Lilja Andresen

På valg 2021

Styremedlem

Ottar Kaasa

X

På valg 2022

Styremedlem

Morten Næss

X

På valg 2022

DNT ung

Madeleine Thiis Vestrheim

X

Ansattes rep.

Michael Quist Rasmussen

X

NEI

Marga Doelman

På valg 2021

Kyle O’Donoghue

På valg 2021

VARA FOR STYRET
Varamedlem

Halvor Sagvolden

X

NEI

Svein Ingar Semb

På valg 2021

Varamedlem

Kristian Haraldsen

X

JA

Kristian Haraldsen

På valg 2021

Varamedlem

Silje Tollefsen

X

JA

Stian Melby

På valg 2021

Varamedlem

Runar Landsverk

X

JA

Runar Landsverk

På valg 2021

DNT ung

Marga Doleman

X

JA

Trygve Nyborg

På valg 2021

Vara ansattes
rep.

Kyle O’Donoghue

X

Michael Quist Rasmussen

På valg 2021

TILSYNSUTVALGET
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Utvalgsmedlem

Odd Nakkestad

X

JA

Odd Nakkestad

På valg 2021

Utvalgsmedlem

Rebekka L. Øvre-Eide

X

JA

Rebekka L. Øvre-Eide

På valg 2021

Utvalgsmedlem

Per Kristoffersen

X

På valg 2022

Utvalgsmedlem

Trine Bjørntvedt

X

På valg 2022

Utvalgsmedlem

Jon Harald Borgen

X

På valg 2023

Utvalgsmedlem

Atle Holmås

X

På valg 2023
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VARA FOR TILSYNSUTVALGET
Varamedlem

Anne Lognvik

X

NEI

Vilde Starup

På valg 2021

Varamedlem

Bodil Gautefall

X

NEI

Susanne Lofstad

På valg 2021

VALGKOMITÉ
Verv

Navn

Står

På valg

Komitémedlem

Nils Magne Søli

Komitémedlem

Stein Løberg

X

Komitémedlem

Anja Haugerud

X

Varamedlem

Vidar Aaltvedt

X

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

X

År

På valg 2023
JA

Stein Løberg

På valg 2021
På valg 2022

JA

Vidar Aaltvedt

På valg 2021

REVISOR
Navn

Revisjonsselskapet AS v/Gro Backer

Står

På valg

X

Gjenvalg

JA

Valgkommiteens innstilling

Revisjonsselskapet AS
v/Gro Backer

År

På valg 2021
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VEDTEKTER

VEDTEKTER
DNT TELEMARK
Vedtatt på årsmøtet 31. mars 2017
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.
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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.
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§ 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.

DNT ung Telemark på Padletur.
Foto: Marga Doelman
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“Aldri før har så mange gått nærturer i skog og mark, og brukt godt merkede stier
som er ryddet for å gi gode og trygge naturopplevelser. Dette er gjort på dugnad
av våre medlemmer og vi gleder oss over at enda flere har oppdaget at «Naturen er
alltid åpen» når Covid-19-pandemien har stengte store deler av samfunnet. Takk for
enestående innsats fra frivilligheten!”
- Thor Kamfjord, styreleder i DNT Telemark
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Aktivitetene i Bamble Turlag ble sterkt preget av pandemien i
2020. Arbeidet med å rydde, forbedre og merke flere turstier
i kommunen fortsatte gjennom året og i nært samarbeid lokale
aktører. Antallet gjennomførte turer i regi av turlaget ble betydelig
redusert i forhold til det oppsatte programmet.
Arrangerte turer og
øvrige arrangementer
Turaktiviteten ble sterkt redusert
grunnet pandemien. Aktiv i 100
gjennomførte 54 turer og de resterende 15 turene ble avlyst. Totalt deltok
1573 personer på disse turene. Barnas
Turlag arrangerte 2 turer og turlaget
gjennomførte 2 turer. Kyststiens Dag
er turlagets «signaturarrangement»,
men måtte avlyses grunnet pandemien.
Turlaget feiret 10 års jubileum i 2020,
med stor kake og rekorddeltakelse på
årsmøtet.
Nye turstier
Arbeidet med nye turstier fortsatte i
2020. Postveien Bakke-Auråa, stien
Dørdal-Gonge, oldtidsveien fra Bamble
kirke til Storås, stien Rugtvedt-Hydalshelleren og Stokkevannet rundt ble
ryddet og merket. Det er montert 12
informasjonstavler langs stiene. Stiene
er lagt ut på UT.no. Totalt er 20 stier
registrert i «Rettikartet». Vi tror dette
arbeidet er til stor glede for turfolk i
kommunen.

Dugnadsarbeid
Dugnadsarbeidet er selve motoren i
driften av turlaget, men aktiviteten har
vært noe lavere i 2020. Til tross for de
rådende forhold ble det totalt gjennomført 1500 dugnadstimer. Til Kyststien
medgikk 243 timer, stier utenom
Kyststien medførte 310 timer, arbeid
på nytt tursenter i Skien medførte 70
timer. De resterende timer er diverse
møter, arrangementer, turplanlegging
og kontakt med kommunen.
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Foto: Knut Åkredalen

GAUTEFALL TURL AG 2020

Gautefall turlag hadde i 2020 et rikholdig variert turprogram planlagt. 25 turer
og ulike aktiviteter.
Som for mange andre arrangementer
i dette annerledesåret ble vi stoppet av
coronarestriksjoner på 7
arrangementer. 6 aktiviteter ble avlyst
pga. været eller for få påmeldte. Barnas
turlag har vi fremdeles ikke fått opp å
gå og Kom-deg-ut dagen i februar ble
avlyst pga. mangel på snø og Kom-degut i september ble avlyst pga. corona.
Turlaget videreført hverdagsturene på
ettermiddagene i ukedagene. Målet
for turene var at dette skulle være turer
fra hverdagsturlista vår på SjekkUT. Vi
hadde varierende oppmøte, og i år var
folk generelt mer på tur enn
tidligere og hadde ikke det samme
behovet for fellesturer.
SjekkUT tok helt av i dette året. 764
ulike deltakere meldte seg på
hverdagsturer i Drangedal. Og vi hadde
over 5000 innsjekkinger på de ulike
turene våre. (flest i hele Norge). 64
stykker klarte målet på 15 turer. 40 av
64 gikk også alle 20 turene på lista. I
samarbeid med Drangedal <
Sparebank fikk disse utdelt flotte
drikkeflasker/t-skjorter 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.
Turlaget har gjennomført 2 av 5 dagsturer. Størst suksess var turen til
Grytdalen Naturreservat. Da hadde vi
Rune Hagen som kjentmann og han
viste oss flotte heier og uberørt natur. Vi
fikk også sett kanskje Norges eldste furu.

Mange av de andre dagsturene ble
hindret pga. strenge
coronarestriksjoner på bl.a. transport.
Gautefall Turlag gjentok hytte-til-hyttetur-suksessen fra i fjor, i år i samarbeid
med Skien Turlag. Turlederne hadde
med seg 15 stk. på en 4-dagers tur på
Hardangervidda. Turen gikk fra
Kalhovd- Mårbu- Lågaros til Mogen.
Barnas turlag og DNT ung Gautefall
mangler ildsjeler og vi håper at vi finner
noen som kan tenke seg å puste liv i
dem igjen. Seniorgruppa fikk gjennomført alle turene, og var fornøyde med å
få med litt flere mannfolk på turene.
Eldbjørg deltok på det digitale årsmøtet
i DNT Telemark og Knut har vært på
styresamling i Bø i september og felles
styresamling mellom Telemark og
Vestfold i oktober. Knut har også tatt
sommerturlederkurs.
Heigeitilløypa har vært i fokus med
klopping av stien mellom Grønnlivarden og Tjennhuken og omlegging av
stien fra Tjennhuken langs Dei store
Tjennane mot Gautefall Senter. Dugnadsgjengen har også fått byttet ut
skiltene på Store Øyvann rundt til den
nye typen, samt hatt befaringer for å
kartlegge hvor vi må kloppe kommende
sesong. Vi har byttet til nye skilter på
stien fra Gautefall Senter til Holmtjennheia og Reinsvann/Reinsvassnuten.
Det ble lagt ned mye arbeid i å registrere turer og turpunkter på UT.no og
SjekkUt, samt på sosiale medier. Totalt
ble det lagt ned dugnadstimer: 1330.
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KR AGERØ TURL AG 2020

Til tross for «korona-året» har Kragerø Turlag har hatt mange aktiviteter og oppgaver i 2020.
Vår hytte på Jambakkmyra har i kortere
perioder vært stengt som følge korona,
men det har stort sett gått greit
ettersom vi har fulgt de lokale
smittevernsreglene, og servert våre
gjester utendørs når vi har hatt åpent.
Hytten på Stangnes var åpen i
sommersesongen, og det var mange
som fant turen ditt. I november og
desember hadde Turlaget tradisjonen
tro, «Suppesøndag» (Anne Jambakkmyras Dag), hvor det ble servert kjøttsuppe
av gammel oppskrift. Og den
populære «Grøtsøndagen» ble
arrangert i desember.
Stadig får Turlagets styre skryt av folk
vi treffer for alt arbeidet vi gjør for den
turinteresserte befolkningen i Kragerø.
Det være seg skilting, løyperydding og
opprettelse av nye stier og turområder.
På fjorårets årsmøte hadde vår tidligere
leder Else Bjørg Finstad en
gladmelding. En hyttegjest på Portør
var så glad i Stangnes og fornøyd med
det arbeidet Kragerø Turlag legger ned,
og har lagt ned opp igjennom årene, at
vedkommende ville gi Kragerø Turlag
en gave på kr. 500.000,- . Sammen
med gave på kr 20.000,- fra Sparebanken Sør, nærmer vi oss nye toaletter på
Stangnes. Nye søknader blir sendt våre
samarbeidspartnere i 2021.

Vårt turprogram ble kraftig amputert i
2020, grunnet smittevernsregler, men
noen turer ble gjennomført med bra
deltagelse av både lokale turgåere og
gjester med hytte i Kragerø. Turlaget i
Kragerø hadde bra inntjening både vår,
sommer og høst på våre hytter.
Vårt skiltprosjekt rundt stinettet på
Krokheia ble fullført i august 2020
og vi fikk utbetalt de siste kronene til
dette som vi har holdt på med de siste
tre årene. Vi håper også på refusjon av
moms, slik at vi kan plusse nye kroner
til vårt arbeid i 2021. Neste prosjekt
er «prosjekt-Bystien» som er en løype
som går fra hytta på Jambakkmyra og
ned til Kragerø. Kragerø Turlag har fått
støtte til dette prosjektet, og vi håper å
bli ferdig med dette i løpet av 2021.
Denne «Bystien» viste seg å være svært
populær i «korona-året» 2020, og
mange har fått på seg turskoene og gått
hele eller deler av løypa som er 22 km
lang..
Vi har hatt mer enn femti dugnader i
2020 og nedlagt mer enn 1700 timer
dugnadsarbeid gjennom året. Dette
arbeidet er selvfølgelig viktig, i Kragerø,
som andre steder. Folk er ikke vanskelige å be, og vi har mange pensjonister
som stiller opp i all slags vær og føreforhold. Takk til dem!
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KVITESEID TURL AG 2020

Det vart halde 7 styremøter i 2020. To
av møta vart halde digitalt, på grunn av
smittevern. Elles vart alle møta halde på
kommunehuset i Kviteseid. Generelt var
det mindre aktivitet i styret i år på grunn
av koronapandemien.
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 turønsker, og vi har teke med
fleire av dei føreslegne turane.
Kviteseid Turlag hadde registrering på
SjekkUT app frå 1.april til 1.november.
Det har vore 20 postar i Kviteseid kommune kor vi har hatt registrering. Der
har vi lagt inn noko skildring av trasear
for å kome opp til posten. Det ligg kart
for kvar post også på appen. Vi hadde 5
postar som vi kalla Kvardagsturar i Kviteseid. Her hadde vi 106 innsjekkingar.
Vi hadde 6 postar som vi kalla Turboturar i Kviteseid. Her hadde vi 275
innsjekkingar. Vi hadde også 9 postar
som vi kalla Toppturar i Kviteseid. Her
hadde vi 242 innsjekkingar. Til saman
var det 623 innsjekkingar på SjekkUT
appen for 2020.
Premiering i SjekkUT-appen
Gåvekort til vinnarane hos Vrådal
villmark & fritid, v/Espen Ruud.
Turbo og Kvardagstur, 500 kr til

Tommy Pedersen og 1000 kr til Aud Eli
Undheim.
Topptur, 500 kr til Øystein Kvamme og
1000 kr til Sveinung Herregården.
Talet på innsjekkingar gjekk ned i år
samanlikna med i fjor. I neste sesong
skal vi lage fleire nye postar så appen
blir meir attraktiv igjen.
I løpet av 2020 la de frivillige i Kviteseid
ned 900 dugnadstimer.
Nytt tur- og aktivitetsområde med
DNT-profil ble etablert i Vrådal.
Takka vere eit initiativ frå tilbakeflytt
ung vrådøl med småbarnsfamilie,
Vegard Snaunes, og positiv grunneigar,
Sveinung Kjellemo, har Barnas turlag
i Kviteseid i samarbeid med Kviteseid
turlag lagt tilrette for det nye tur- og
aktivitetsområdet, kalt Austgardnuten
tur- og aktivitetsområde.
Områet ligg rett opp frå Vrådal sentrum
og Straumsnes oppvekstsenter. Der er
det bygd ein flott gapahuk og merka ein
lett turstig til utsiktspunktet
Austgardnuten, der ein kan sjå det
meste av den fine bygda mellom
innsjøane Nisser og Vråvatn. Vil ein gå
ein litt lengre tur, kan ein legge vegen
som ein rundtur forbi ein stad som har
namnet Stråkarberget og om ei nedlagt
molybdengruve.
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SELJ ORD TURL AG 2020

Seljord turlag har omlag 120 medlemmer og er organisert med Barnas turlag,
turgruppe og prosjektgruppe.
Turgruppa
Koronapandemien resultatet at langturprogrammet blei lagt bort og det blei
satt stort fokus på nærturar. Hans Inge
la tidleg i mai ut mange flotte nærturar, og det var veldig mange som nytta
koronatida til å gå på tur. Det har vore
viktig å få formidla ut område og destinasjonar på sosiale plattformer i form
av bilde, tekst og kartinfo. Video er også
bruka på enkelte område. Det har ført til
stort besøk her i lokalområdet. Spesielt
til Brennmonuten, som folk strøymde til
ein periode på førsommaren før snoen
smelta i fjella.
Andre populære turmål var Øverlandseika, Slåka, Venlinuten/Geitekyrkja,
Mørkedalsnutane, vegen over Vasen i
Åmotsdal, Høgås og Såvestaulnuten
pluss alle dei andre meir kjende nærturane i området som Grimås, Røysdalsnuten, Bjørgefjell, Hattefjell, Årnoteren,
Skorve, Mælefjell, Seljordheii, Brokefjell
og Brattefjell/Vindeggen. I Seljord er
det mange fine stader med fint terreng
å gå i.

Det er laga 4-5 digitale turguidar for
DNT Telemark i sommar. Til Grånåfjell sørlegaste punktet i Seljord (på Øvelandsheii), over Vasen frå Langlim til
Åmotsdal, til Grimås og til Skorve.
Prosjektgruppa, prosjekt Slåka
Vi fekk bygd ferdig 2 flotte bruer over
Grunnåi, ved Slåka/ Grunningsdalen,
og lagt over 100 m med klopper over
den fyrste myra. Det blei også ordna
noko opprusting av Grunningsdalsvegen. Bruene vart svært populære og
mykje bruka av folk som ville på tur i
dei nå lett tilgjengelege fjellområda
Mælefjell og fjella ved Slåka.
Dagsturhytta ved Ballongfararsteinen
I eit samarbeid med arbeidsgruppa
for å markere Ballongferda 150 år og
Eventyrøy aktivitetspark blei det sett
opp ei flotte, tømra dagsturhytte ved
Ballongfararsteinen. Seljord turlag fekk
overta den ferdig bygde dagsturhytta.
Turlaget har ansvaret for å drifte hytta.
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Foto: Anne Lise Olsen

SILJAN TURL AG 2020

Siljan Turlag har på lik linje med alle andre her i verden, hatt et
«annerledes år» da pandemien Covid-19 kom feiende inn over
alle land. Allikevel har det vært noe aktivitet i turlaget med godt
oppmøte.
Turlaget
Siljan Turlag er organisert med
undergrupper: «Barnas Turlag Siljan»
og «Løypegruppe». Styret har hatt 6
styremøter og årsmøte. Siljan Turlag
har også deltatt på felles turlagssamling
i Bø. Generalforsamlingen for DNT
Telemark ble et digital møte, noe som
fungerte utmerket. I 2020 har Siljan
Turlag 216 medlemmer. Det er utført
nærmere 1.000 timer med dugnad, en
kjempejobb som blir utført år for år.

dette pga Covid-19. Gapahuken på
Rubens plass blir passet godt på av
Ruben og medhjelpere.

Informasjon
Årlig lager turlaget en flyer som gjelder
årets turer og arrangement, de blir
levert til alle husstander i Siljan. I tillegg
lages det flere flyere gjennom året for å
få markedsført kommende
arrangement til innbyggerne i Siljan.
Nytt i 2020 er at Finn Roksund med
Elin Løver har laget et hefte som er
digitalt og på papir, «Toppturer Siljan
og omegn». Det er et hefte som er verdt
å lese da det er mange flotte turtips.

Turer og aktiviteter
Siljan Turlags turer og aktivitet begynte
som normalt frem til mars 2020. Etter
den tid er det kun 3 aktiviteter som ble
gjennomført. Kom deg ut-dagen ble
også i år godt besøkt, både på
Sponsletta og ved Gorningen.
«Natt i naturen» ble også avhold natten
før. Skuspiller Jeanne Bøe har med sitt
samarbeid med DNT Telemark
underholdt oss i Siljan. I vakre
omgivelser ved Gorningen
underholdt hun sammen med musiker
Bård Helgerud, og måneskinnstur med
Peer Gynt til Blåfjell ble også
gjennomført.

Løyper/Gapahuk
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 vanligvis en gang i året for
felles informasjon, men i 2020 utgikk

Siljan Turlag har i samarbeid med
Siljan Historielag startet et prosjekt i
2019 som heter «Historiske stier», for å
merke deler av den gamle ferdselsåren
som gikk fra Christiania via
Lågendalen mot Sørlandet. Nå jobbes
det med å se helhetene gjennom hele
fylket.

Årlig julesamling ble også avlyst pga.
Covid.19, men det ble likevel et fint år!
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Skien Turlag har stolte tradisjoner helt tilbake til 1883, da Skien
Telemark Turistforening ble stiftet 21. oktober 1887. Dette
markeres hvert år med Blåfjelltreffet. Her er det bygget en varde
med steiner fra alle det gamle fylkets kommuner og Blåfjellhuken
gir ly for vær og vind.
Lagets 3086 medlemmer har til
sammen nedlagt 10280 timer i
dugnadsinnsats det siste året. Dugnad
har dette året vært én av få arenaer
for sosialt samvær, og til tider har
pågangen vært så stor at vi har måttet
dele inn i flere arbeidsgrupper.
I februar kunne vi overta 70 m2
lagerplass på Store Mæla Gård.
Lokalene ble pusset opp gjennom
stor innsats, særlig fra løypegruppa.
Her har vi lett tilgang til utstyr,
et godt arbeidsrom og mulighet
for mindre møter. Stedet har blitt
et knutepunkt for vårt frivillige
arbeid. Leiekostnadene holdes lave
grunnet turlagets dugnadsarbeid på
uteområdet vår og høst.
Også i år ble det lagt ned et stort
arbeid i å rydde nye stier og
vedlikeholde godt etablerte stier.
Broer er fornyet, gangbaner og
klopper er lagt ut og skilting og
merking er foretatt. Områdene det
særlig har vært fokus på er Åfoss,
Rustan og Søgårdseter-området,
Gulsetmarka/Vestmarka og
Solummarka.
Tross Corona har vi opplevd stor
interesse for hyttene våre og
besøkstallene har ligget godt over
gjennomsnittet, noe som resulterte
i ekstra jobb med smittevern for de
frivillige hyttevaktene. Vaffelsalget på

Fugleleiken fikk en brå slutt i mars,
men dette ble kompensert av Skien
kommune. Fugleleiken har for øvrig
blitt betydelig oppgradert gjennom en
stor dugnadsinnsats av hyttestyret.
Aktiv-gruppas program har blitt sterkt
preget av Corona-pandemien. Mange
turer måtte avlyses og arrangementer
ble flyttet på. Men med bistand fra
DNT Telemark ble det utarbeidet gode
regler og rutiner for turdeltakerne.
Også Lavterskelgruppa har vært
preget av smittevern. Likevel ble
26 av de planlagte 44 fellesturene
gjennomført, med tilsammen 1155
deltakere - 44 deltakere pr. tur i snitt.
Av årets 23 planlagte seniorturer ble
16 gjennomført, med et gjennomsnitt
på 20 deltakere pr. tur. Tross noen
færre dugnadstimer grunnet åreter
likevel 922 dugnadstimer bokført.
Vinterens Kom-deg-ut-dag ble i
år lagt til Lundedalen i Skien, et
bynært område som samlet mange
mennesker. Så kom Covid-19 og satte
en stopper for det meste. Mersmakfestivalen ble avlyst og høstens
KDU-dag ble erstattet av turforslag
på nettet. Deltakelse på speidernes
«En kveld ved Bakkestranda» var en
betinget suksess.
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Året 2020 har vært et meget spesielt år. Vi rakk akkurat å avholde årsmøtet vårt
og velge et nytt styre.
Det nye styret møttes i mars ute
på Sandviken Camping, med
bålpannekos. Vi har avholdt
4 styremøter, men mye av
kommunikasjonen har gått via mail og
telefon gunnet Covid-19, og mange
arrangementer ble avlyst av samme
grunn.
Flere fra styret her deltatt på digitalt
kurs i appen «Sjekk UT» og flere turer
er blitt «tracket» og lagt inn i systemet
i appen. Vi har gjennom BUFDir. fått
midler til innkjøp av utstyr til utlån. Det
er laget utlånsavtale for utstyret og
etablert avtale mellom Turlaget og Atrå
skole og Tinn Montessoriskole for utlån
av utstyr ved behov.
Turlaget fikk også tildelt midler til å
avholde aktiviteter for barn og unge.
12. august ble det avholdt aktivitetsdag
på Sandviken Camping, et samarbeid
mellom Frivilligsentralen Rjukan,
MOT, Sandviken Camping og Tinn og
Rjukan Turlag. Super dag med mange
deltakere og morsomme aktiviteter.
Gratis buss fra Rjukan og gratis mat og
drikke til deltakerne. 14-15. august
ble det avholdt lavvotur i Tessungdalen
med 11 deltakere. Også her var det
gratis mat og drikke til alle som deltok.
Med økt smitte generelt utover høsten,
ble det begrensede muligheter for
aktiviteter.
Stirydderlaget
Stirydderlaget ble etablert som en
støttefunksjon til Tinn og Rjukan Turlags
styre og fikk fort ca. 10+ medlemmer.

Det ble i løpet av våren 2020
gjennomført dokumentert opplæring
på motorsag og kantklipper, pluss en
gjennomgang av turlagets
utsyrs-tilhenger. Det ble også
gjennomgått bruk av skjemaer for
risikovurderinger, og smittevern ble
også ivaretatt på beste måte. Ellers har
gruppa derevet med søknadsarbeid,
merking og rydding av Sluskedilten,
rydding av nedre del av Sabotørruta og
fordelt oppgaver sammen med DNT
Telemark.
Ti-Topper`n
Dette var Ti-topper’ns 4. sesong, og
fremdeles et populært tiltak. Det ble
henstilt til smitteverntiltak i form av
bruk av hansker/håndsprit før/etter
man tar i klypa, og påminnelse om
avstand, små grupper osv. Det var en
liten nedgang i antall solgte klippekort
og turhefter i forhold til i fjor.
Etter sesongens avslutning ble det som
vanlig trukket om gavekort - 2 verdt
kroner1000 og ett verdt kroner 500.
Alle barn som leverte klipppekort fikk
premie fra Turbo.
Også i 2020 har Gjuvhovd vært det
mest populære turmål i Tinn – nest
etter Gaustatoppen. Mange bilder
er publisert på sosiale medier og
folk har kommet langveis fra og
spurt etter veien til Gjuvhovd. Det
har også vært populært å overnatte i
hengekøye her. Også den nye stien til
Sondrestaulnuten har vært populær.
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VINJE TURL AG 2020

Årsmøte ble avholdt 13. februar på
Øyfjell skole med 22 frammøtte.
Turer og kurs
Det ble arrangert flere vellykkede
turer og kurs. 17. – 19. januar var det
Topptursamling for damer, 14. juni
arrangerte vi sommerskitopptur på
Haukelifjell og holdt våttkortkurs for
kajakk 20. -21. juni. 9. august gikk
søndagsturen til Kilsnuten og for de
padleglade var det duket for kurs i
turpadling på Møsvatn fra 7.-9. august
med innslag fra skuespiller Jeanne Bøe
med Ibsen hennes framføringer.
20. september, da høsten hadde
ankommet, dro vi til Nupseggi med
både 20 påmeldte og 20 på venteliste.
21. – 28. november var det
kajakktrening i svømmehallen hvor
hele 10 stykker deltok hver gang.
Takk til turledere for godt
gjennomførte arrangement.
Mye ble annerledes i år på grunn av
covid-19. Noe har vi måtte avlyse – og
andre arrangement fikk stor på gang.
Møtevirksomhet
Kun ett styremøte ble gjennomført
fysisk - mye av kontakt og planlegging
går i stor grad via Facebook, Messenger og e-post. Ellisiv Rogan

samarbeidet godt med DNT Telemark
for å få arrangert grunnleggende
turlederkurs på Rauland. Ellisiv,
Cecilie, Rune, Laila og Eirin fra turlaget
tok kurset som gikk over en helg. Dette
lover bra.
Etter søknad fikk turlaget kr 15 000,- i
tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av tre elvepadlerkajakker til bruk
i svømmehallen på Vinjehuset. Harald
Rishovd er instruktør og primus motor i
samarbeid med Vinje kommune.
Turlaget har og kjøpt inn 10 truger
for utlån til de som blir med oss på
trugeturer. Økonomien er god med et
overskudd på ca kr 20 000,-. Vi har kr
84 500,- på konto i dag.
Det er pr i dag 150 registrerte medlemmer - en nedgang på 25 % fra i
fjor. Henriette på kontoret i Skien tror
dette tilfellet kan skyldes at man nå ikke
mottar medlemskort for året i posten
og at en del derfor glemmer å fornye
kontingenten. Dette er noe jeg vet DNT
sentralt jobber med å tydeliggjøre, og
noe vi lokalt også kan bli flinkere til å
minne medlemmene på.
Høsten hadde Vinje turlag eksistert i
10 år. Det ble ikke markert grunnet
covid-19.
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BARNA S TURL AG BAMBLE 2020

Vi rakk å arrangere to fellesturer før pandemien var et faktum i mars 2020.
Den første var en fin akedag på Asdal i
forbindelse med DNT’s årlige Kom deg
ut dag, og en reflekstur til gapahuken på
Grasmyr. Der hadde vi leker i skogen og
laget pinnebrød på bålet.

12 inspirasjonsturer rundt omkring i
Bamble. Noen av disse var korte og fine
dagsturer som turer til Kjønnøya, Storås
og Langesundstangen, mens andre var
enkle overnattingsturer.

De øvrige turene ble dessverre avlyst
etter dette. Naturen var jo ikke stengt, så
for å motivere små og store til å komme
seg ut på tur la vi ut bilder og turbeskrivelser av egne turer. Det ble lagt ut totalt

Når vinteren kom og kveldene ble
mørke la vi opp refleksturer. En til Skinnvika i November, og en til Skeidi-helleren ved Bamble kirke. Vi opplevde at
dette ble tatt godt imot.

BARNA S TURL AG KR AGERØ 2020

Foto: Barnas Turlag Kragerø
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2020 startet med en super dag i skogen ved Solsikke barnehage, hvor små
og store markerte Kom deg ut-dagen
2. februar. Det var liv og røre, natursti,
hengekøyer og bålkos. De resterende
turene utgikk dessverre på grunn av
koronarestriksjoner og strenge smittevernstiltak.
Vi i Barnas turlag har imidlertid forsøkt
å motivere til turer og turinspirasjon

via Facebook. Spesielt aktive var vi i
ukene Norge var nedstengt i mars/
april. I denne perioden delte vi nærmest
daglig ulike lokale turer, tips til aktiviteter og hjemmeskoleoppgaver. Vi har
i tiden etter forsøkt å opprettholde en
viss aktivitet på Facebook, i håp om å
motivere til tur og friluftsliv, samt bidra
til synliggjøring av DNT. Kom deg ut-dagen 6. september ble markert med
fotokonkurranse på Facebook.
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2. februar var det igjen klart for Kom
deg ut-dagen på skianlegget i Nordbøåsen. Med omlag 100 personer
innom. Neste på programmet var
Turbokveldsmat i en av barnehagene i
Bø, denne gang i Breisås og Maurtuva
barnehage. Dette er et tilbud som retter
seg mot de yngste barna og vi fikk til å
arrangere 2 kveldsmatturer til i
Sandvoll barnehage og Folkestad
barnehage.
I mars stengte Norge og mye måtte
avlyses, men i mai deltok vi i et samar-

beid med Bø og Sauherad frivillighetssentral om et arrangement som het
“Best ute” der barn og unge skulle finne
poster på egenhånd i nærområdene.
6. september arrangerte vi kom deg
ut-dagen med en ny vri. Det ble rigget til
fire rebusløyper som folke kunne
gjennomføre når de ville i løpet av
dagen.
i oktober besøkte vi nabokommunen
Nome og hadde en flott høstdag med
bål og utsikt og klatretrær på Lundås i
Lunde. Siste tur i november skulle vært
en reflekstur i skogen i Bø, men denne
ble avlyst pga. smittesituasjonen før jul.
Vi har ikke hatt noen aktivitet blant
turlederne utenom selve turene,
tilsammen har vi ca 10 turledere. Vi har
som mål å skaffe flere turledere som
ønsker å bidra aktivt.

Foto: Joakim Kalvatn Larsen

Turåret 2020 startet bra den 19.
januar med en koselig kveldstur til
Breiva gjestegård og glamping i skogen
nord for Bø. Her var det bål og fakler
og risgrøt på låven til store og små.
Stjernekikkerten var også klar, men
dessverre skyet det til like før vi kom.
Ca. 50 personer hadde likevel en fin
kveld med aking og lek.

B A R N A S T U R L AG

BARNA S TURL AG MIDT-TELEMARK

47

Foto: Kristian L. Tovgaard
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BARNA S TURL AG SELJ ORD/KVITESEID

Barnas Turlag Seljord og i Kviteseid har samarbeida godt i 2020
også. Tross korona har programmet stort sett gått som normalt.
Vi hadde vinterleik på Skianlegget
Raudkleiv og lysvandring i Seljord
sentrum i februar. I mars arrangerte
vi skitur, før det ble en periode med
digitale turtips. I juni var vi i gang med
aktivitet igjen og vi startet med en flott
tur til Kvambekkheia. Vi arrangerte
Friluftsskole for første gang, noe som
var stor stas! I august deltok lederne av

de to turlagene, Mirjam og Tone, på
2-dagers grunnleggende turlederkurs.
På høstens Kom deg ut-dag hadde vi en
koselig overnattingstur ved Tjønnstaul i
Åsgrend. I oktober inviterte vi til skytedag i Strauman, som ble veldig populært.
Vi avsluttet året med julemarked i
Kviteseid.

BARNA S TURL AG SILJAN 2020
Foto: Sissel Mogård
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Barnas Turlag Siljan hadde 11 turer og aktiviteter på planen dette året. Noen
populære gjengangere og noen nye aktiviteter. Men som alle vet, ble jo dette
turåret preget av både korona, og også vær og føreforhold.
Vinterens Kom deg ut-dag ble spesiell
med tanke på snømangel. Vi
arrangerte likevel en vellykket dag ved
gapahuken på Sponsletta. De andre
planlagte vinterturene med
hundekjøring og isfiske ble avlyst på
grunn av de dårlige snø- og
isforholdene.

På årets «Natt i naturen» ble det i år
satt rekord. Ikke bare var det nydelig
vær, men hele 7 familier kom med telt
eller lavvo og slo seg ned ved
Gorningen lørdag 5. september. Alle
ble med på Kom deg ut-dagen også,
med mange aktiviteter og bidrag fra
andre delaktige lag og organisasjoner.

Sommersessongen innledet vi med
topptur til Ramsås, og med mulighet
for å registrer seg på en av fem
«Turboturer»i appen SjekkUT.

En fredag i september ble tacoen
spist ute rundt bålet på Sponsletta,
mens vi på første dag i oktober fikk
oppleve «Peer Gynt» på Blåfjel med
skuespiller Jeanne Bøe og muligheten
byr seg heldigvis igjen høsten 2021.
Årets siste tur « Jul i skogen», måtte vi
dessverre avlyse.

Kanocampen på Sporevann i midten
av juni ble på nytt et høydepunkt i år,
etter to års pause. Denne ble gjennomført med koronatiltak og med
20 deltagere.
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Barnas Turlag Nome hadde to turer i 2020, og det var på Kom deg utdagene i februar og september.
2. februar markerte vi Kom deg utdagen med aking, hesteridning og
maling på snø. Vi var utenfor kunstnerhjemmet Villa Lunde, og snøen ble
virkelig fargerik og kunstnerisk i løpet
av dagen! Det var stort oppmøte, over
50 glade barn som lekte og koste seg i
solen. Det var veldig gøy at Turbo kom
for å ta «high five» med barna og dele ut
sitteunderlag og grillpinner.

6.september tok vi turen til Sagamoen
i Lunde. Det det var litt bær og masse
sopp som vi kunne høste! Lina, som er
frivillig i turlaget, har tatt flere soppkurs,
så hun fortalte ivrig om spiselige og
giftige sopper.
Vi hadde planlagt flere turaktiviteter,
men barna organiserte «boksen går» i
skogen og koste seg så mye med det!

Foto: Barnas Turlag Skien

BARNA S TURL AG SKIEN 2020

Barnas Turlag Skien rakk å gjennomføre ett arrangement før koronaen kom.
Det var måneskinnstur til Fugleleiken
rett over nyttår. Seint fredags kveld før
arrangementet gikk leder i turlaget
inn til Fugleleiken med litt ekstra ved i
nydelig måneskinn.
Lørdagen bøttet regnet ned, og veien til
Svanstul ble instant skøytebane. Allikevel
kom det 3 familier på tur som koste seg
inne i hytta.
I februar skulle vi ha isfiske, men været
gjorde de aller fleste vann i nedre
Telemark usikre, og vi måtte avlyse.

Resten av året har vi ikke hatt noen
arrangement da vi er kun 3 frivillige
for øyeblikket. Grunnet vår jobbsituasjon ifht korona-livet og få til å dele på
håndtering av smittevern, har vi ikke sett
det forsvarlig å risikere å dra på tur med
noen utenfor egen kohort.
De frivillige i 2020 har bestått av
Kristian Kverndalen, leder, Charlotte
Sem og Tommy Westby. Juan var med å
hjelpe på måneskinnstur, som hans siste
arrangement. Og det har blitt lagt ned
rundt 30 dugnadstimer.

B A R N A S T U R L AG

BARNA S TURL AG NOME 2020
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Foto: Hanne Lien

BARNA S TURL AG TINN 2020

Året startet kjempebra med Kom Deg
Ut-dagen 2. februar. Solen skinte og
vi grillet pølser, hadde natursti og
lagde snømann. Klippekortene for
Ti-Topper’n Tinn ble også delt ut til alle
barn.

arrangerte vi lokal quiz, hadde
påskekonkurranse med tema «150
hverdagsturer» og tipset om mange
flotte turer. Vi hadde i 2020 440
følgere på Facebook som vi håper at vi
insspirerte.

Så ble flere av våre andre fellesturer
avlyst grunnet Covid-19. Selv om vi har
vært heldige i Tinn med lite smitte, har
vi ikke hatt lyst til å ta noen sjanser.

Vi har oppfordret flere ganger til at folk
melder seg inn i DNT, og vi er spente
på om det er flere på medlemslistene i
år vs i fjor!

På Facebook tipset vi i stedet
blant annet om fine aktiviteter for
barnefamilier, appen Kul Tur, Turbos
turbingo og mye mer. I tillegg

Vi i håper på bedre tider med flere
turer sammen med nye og gamle
kjente. Inntil videre vil vi oppfordre til å
gå turer i mindre grupper.

BARNA S TURL AG VINJE 2020

Foto: Eirin Frantzen

B A R N A S T U R L AG
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I året 2020 gjennomførte Barnas Turlag Vinje 3 turar, det var litt ferre enn fyrst
planlagt, men dette var pga koronasituasjonen. Men me ser oss fornøgde med at
det blei gjennomført 3 flotte turar.
18. Januar var det Verdas snimanndag
og det var ein flott solfyllt dag i Gapahuken i Øyfjell. Det blei bygd fleire
snomennar, det blei aking og borgbygging. Bålpanna fyra me også i gang. Ca
15-20 små og store kosa seg.
Kom deg ut dagen 2. Februar 2020
gjekk frå parkeringa på Hyllandsheia
og inn til Jønnardalen, der det blei

bålkos, skileik og mauglegheit til å få
handle seg ein vaffel i vaffelbua. Mange
små og store tok turen hit denne solfyllte februar dagen.
Siste arrangementet dette året blei
Kom deg ut dagen 6.September, som
gjekk til Furufjell. Nok ein gong strålanda ver og glade ungar. Ca 20 stk tok
turen denne sondagen.
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TURSENTERET

Alle foto: Katrine Tellsgård

DNT TELEMARKS TURSENTER

Velkommen til en hyggelig handel hos oss - fysisk eller digitalt.
I 2020 flyttet vi til Torggata 15 og startet med det “Friluftslivets hus” sammen
med Speiderne og FNF. I tillegg måtte
vi, som de fleste andre, tenke nytt og
digitalt. Det gjorde at vi rettet stadig
mer fokus mot bestilling og sending av
varer, og en digital “tour” i tursenteret
ble filmet og delt i sosiale medier, siden
vi ikke har en lokal nettbutikk.
Tross strenge restriksjoner, med kun
3 tillatte kunde i butikken, munnbind-

påbud og håndsprit ved døra,
opplevde vi at mange tok turen innom
oss for å få hjelp til å planlegge turer og
for å finne utstyr til turen.
I vårt tursenter bistår vi i tillegg med
hjelp til å benytte den digitale
turplanleggeren, UT.no, som hadde en
eventyrlig vekst fra mars 2020 og ut
året. Nå, i den spede start av 2021, er
det fortsatt strenge tiltak, men
tursenteret holder stand.

Velkommen innom oss i Friluftslivets hus Torggata 15!

ÅRET SOM GIKK
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Foto: Kyle O’DOnoghue

MOGEN TURISTHY T TE

Det er umulig å skrive om 2020 uten
å nevne pandemien, så da gjør jeg det
først! Det var nok et litt annerledes år på
Mogen på noen måter. Etter en avlyst
påskeåpning, usikker vår og
omjustering av drift, sto vi klare til å
åpne dørene som vanlig første fredag
etter Sankthans. Det var med høye
skuldre vi tok imot de første gjestene og
satte i gang driften. Heldigvis hadde vi
en fantastisk og rutinert stab, som har
vært med oss i mange år.

Samarbeidet med Fjellvåken forsetter å
være veldig bra og vi har gode rutiner
for håndtering av lunsjgjester og frakt
av varer.
Selv om sesongen ble kortere en vanlig,
var vi veldig førnøyde med en tilnærmet
normal sommer.
Mogen ble også tildelt en ny ovn fra
Norsk Varme som vi ser frem til å
installere i 2021.

For å ha et mattilbud ute, etablerte vi
konseptet “steinovnspizza-dager” som
ble veldig populært, og skal gjentas i
2021. Med Ole Lyngmyr på kjøkkenet
kunne vi tilby klassiske Mogen-retter
som røkt lammeskank, hjemmelaget
høylandsfe, pølse og røyekaker - alle
rettene består av kortreiste
Vinje-produkter.
Ann Kristine Karlsson ga baksten vår et
løft med et fantastisk utvalg av
kanelboller, kaker og eltefrie
rundstykker til frokost.

Foto: Preben Herregården og Kyle O’Donoghue

Sesongen gikk prikkfritt, med godt
og jevnt besøk av både nye gjester og
Mogen-venner som kommer tilbake år
etter år. Vi nedjusterte overnattingskapasiteten til 30 og var stort sett fullbooket
hele sesongen.
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Foto: Marius Dalseg Sætre

K ALHOVD TURISTHY T TE

Men til tross for nedlukking og noen
utfordringer i forbindelse med
sommeråpningen fikk vi en knall
sommersesong på Kalhovd.
Med de nye restriksjonene ble det satt
et maksantall på 40 gjester per døgn.
Gjennom stort sett hele juli og
begynnelsen av august var det «fullbooka» på hytta. Alle ansatte gjorde en
formidabel innsats, og med godt samarbeid og gå på mot i
ansattstaben opplevde vi å ha mange
fornøyde gjester gjennom hele
sommeren. Det var også mange
lunsjbesøkende som kom enten
syklende eller kjørende forbi hytta, og
det var flere dager med full kjør på
kjøkkenet med pizzabaking og karbonadesteking til lunsj.

Mot slutten av sesongen i august og
september har Kalhovd hatt besøk av
flere skoleklasser. Dette skaper liv og
bidrar til å få fullt opp hytta i noen ellers
veldig rolige dager.
Igjen i år har de som har besøkt den
ubetjente hytten hatt gleden av å ha
Willy Solberg som vertskap. Det er en
lettelse å kunne overlate ansvaret for
Tuppehuset til Willy, som sikrer at det
blir vasket skikkelig, at alle gjester
betaler og ikke minst at poesien lever
videre på Kalhovd.
I 2020 ble Kalhovd trukket ut som
vinneren av en ny peis fra Norsk Varme
som vi gleder oss til å få installert i løpet
av 2021. Vi håper også å kunne utvide
aktivitetstilbudet på sommeren ved å
søke om midler til tre nye kajakker som
skal leies ut på hytta.
Foto: Marius Dalseg Sætre

I 2020 var den nye vertinnen på
Kalhovd, Gry Thyrrestrup, klar til å
overta ansvaret sammen med Petter
Martinsen. Men da vertskapet sto klar
til å åpne dørene for de første gjestene
for sesongen den 13. mars var det klart
at ingen ting skulle bli som vanlig på
Kalhovd i 2020.

ÅRET SOM GIKK
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Foto: Stine Kleiverud Johansen

GAUSTATOPPEN TURISTHY T TE

2020-sesongen skulle bli «all time high»!
Vi lå bra an med bookinger på
selskaper og overnatting og vi startet
i februar med overnatting og skievent. Dårlig vær ga rolige dager i
vinterferien. Vi hadde to overnattinger
med ski og fullmåne-eventet, men da
ble både gjester og ansatte værfaste
i 1,5 døgn grunnet snøvær. Da sola
endelig kom var det nokså hardt og
isete, men likevel flott vinterføre med
mye snø. Men så i mars stengte alt
ned i løpet av 3 timer, og korona og
permitteringer var et faktum. Vi trodde
at vi stengte for en to-tre uker, men det
skulle gå 3 måneder før vi kunne åpne
igjen.

Varelagrene tømtes raskt og nye varer
måtte bestilles og fraktes i sekk opp til
toppen. Hver morgen ble ca. 15 kasser
drikke, kanelboller, suppe og mye
merfraktet til topps, så vi var glade da
helikoptertransporten endelig kunne
gjennomføres.

Vi åpnet opp igjen siste helga i juni og
det var fantastisk! Vi visste vi kunne
forvente mye folk til Gaustatoppen
siden over 300 000 hadde svart
at de ville besøke Gaustatoppen i
en undersøkelse om ferieplaner.
Gaustatoppen kom også på fjerde plass
over Googlete fjellområder. Trøkken
det ble hadde vi likevel ikke kunnet
forestille oss, men vi var godt forberedt
med mange koronatiltak og flinke
og engasjerte ansatte. Juli og august
slo alle rekorder og nordmenn i alle
aldre dro til fjels. Smitteverntiltakene
var omfattende hos oss, med stengt
spisesal og utespising for alle.

Vi omsatte for 400 0000,-,
men mistarundt 1 100 000,- i
aktivitetsinntekter og budsjetterte. Dette
fikk vi heldigvis en del tilbake via
Covid-19-støtteordninger.

Vi delte alle ansatte inn i to team i tilfelle
smitte, noe vi heldigvis slapp unna.
Systemene har fungert bra, bortsett
fra et lynnedslag som ødela
brannalarmsystem, ventilasjon og
vaffelvifte. Dette fikk vi heldigvis ordnet
med forsikring.

Høsten ble også bra, det var lite folk i
ukene, men desto flere i helgene.
2020 faktatall: 32 000 vafler, 13 200
kaffekopper, 6500 kakaokopper, 920
DNT-luer, 1350 t-skjorter, 11 500
flasker drikke.
Gaustatoppen turisthytte ble også
miljøsertifisert i 2020, noe vi er veldig
fornøyde med.
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Foto: Ruth Ellegård

DNT ØITANGEN

Koronaåret - året som gav oss utfordringer, variasjoner og avgjørelser!
Øitangen måtte stenge ned driften i
mars pga. Covid-19 situasjonen. Det
ble 100% permittering av vertskap ut
april-20.
Den 1. mai kunne vi igjen åpne
dørene med de restriksjoner som
måtte tas. Låven ble delt inn i tre
adskilte utleiesoner og lavvoen ble
ikke satt opp. Utover det, normal
utleie i de andre husene. Ekstra
koronatiltak og vaskerutiner ble utført.
Tross situasjonen var det mange, og
fornøyde gjester.
Det ble en del avbestillinger av store
grupper våren og tidlig sommer, dette
preget også høsten. Skoleklasser,
institusjoner, organisasjoner og
bedrifter ble borte pga. Covid-19.
Siden utenlandsreiser ikke forekom
for privatpersoner dette året, ble
sommeren booket opp av familier
og folk på tur i eget land. Mye utleie
og masse folk. Man merket en
økning i dagsturister på øya, mange
turgåere svingte innom for en rast
på uteområdet vårt, og koste seg på
stranda.
Kajakkene kan leies av de som er
gjester på Øitangen. Det ble lagt til
rette for utleie, der desinfisering/vask
av kajakkene ble utført av leietaker.
Funket greit, men lite utleid.

Det er alltid noe å gjøre med
vedlikehold og oppgraderinger på
Øitangen. Stordugnaden i mars måtte
avlyses pga. Korona, men dugnaden
i september kunne avholdes med 19
deltakere. Her ble veldig mye gjort ute
og inne. Takk til alle som har bidratt –
en fantastisk dugnadsinnsats!
På sensommer og i høst kunne man
igjen gjennomføre en del guidede
opplevelsesturer, da hvitveisturene
i april/mai måtte utebli. Fornøyde
grupper med på tur. Turene bookes
av både besøkende på Øitangen og
av andre. I september hadde styret
og hyttedriverne i DNT Telemark det
årlige fellesmøte på Øitangen.
Det har vært behov for innleid
vaskehjelp i de mest hektiske
periodene. Det jobbes kontinuerlig
med markedsføring for besøk på
høst og vinter. Dette arbeidet, samt
prioriteringer /effektivisering av
arbeidsoppgaver/roller ble et viktig
fokus på slutten av året, og følges
videre fremover.
Fra november ble det på nytt
permittering, denne gangen 80 % av
daglig leder/vertskap på Øitangen
pga. Korona og lite/ingenting utleie.
DNT Øitangen takker alle for et litt
spesielt, men hyggelig og lærerikt
2020!
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Foto: Bjørn Kleiv

DNT TELMARKS AKTIVITET SAVDELING

Aktivitetsavdelingen 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.
Arrangementer for barn og ungdom
2020 ble et krevende, men også spennende år for aktivitetsbiten i foreningen. Nedstenging og smittevernsinstrukser førte til mye hodebry, men
ut av dette hodebryet kom det også
mange gode ideer og positive innslag.
Vi fikk gjennomført vinterens Kom deg
ut-dag i februar med 10 ulike lokallags-arrangementer hvor vi nådde
ut til flere tusen personer som fikk en
smakebit på friluftslivet og DNT denne
dagen. Høstens Kom deg ut-dag bar
preg av færre store arrangementer,
men desto mer kreative løsninger på å
oppfordre til egenaktivitet. Vi har blitt
gode på digital turformidling i løpet av
året!
I sommerferien arrangerte vi fire
friluftsskoler, i Seljord, Siljan, Skien og
Bø. 60 barn mellom 10 og 13 år fikk
delta på morsomme friluftsaktiviteter
i de første ukene i sommerferien. På

programmet sto alt fra fisking og matlaging til opplæring i kart og kompass
og besøk i klatreparken.
Vanligvis har vi pleid å samle over
tusen barn til barnehagemarsjen
«Turbotråkk». Turbotråkk fikk denne
gangen en digital variant, hvor alle
barnehager fikk tilsendt utstyr, natursti,
Turbobamser og premier. Deretter
sørget hver enkelt barnehage for å lage
sitt eget Turbotråkk-arrangement i sitt
område. Dette slo veldig bra an, og vi
hadde nesten 60 deltagende barnehager! En slik digital variant ble det
også for årets Opptur-arrangement
for alle 9. klassingene i Telemark. I
den forbindelse ble det arrangert en
fotokonkurranse blant skolene, hvor
vinnerklassen vant en tur til Gaustatoppen.
Til tross for mye restriksjoner og kohorter i skoler og i barnehager har vi fått
gjennomført mange gode kurs, både
digitale og fysiske i løpet av 2020.
Vi er fremdeles med i det spennende
«Liv og røre»-prosjektet som driftes av
fylkeskommunen. Skolehyttene våre,
Sildevika og Flekkerhytta, var populære
objekter for sommeravslutninger for
skoleklasser, som fikk avsluttet et tøft

DNT Ung
Til tross for at 2020 ble et annerledes
år på alle måter, er det flere flotte
høydepunkt å trekke frem når det
gjelder aktivitet i DNT ung Telemark.
I sommer ble det gjennomført BaseCamp i Bø, med noen koronatilpasninger. Ungdommene sov i egne telt
eller hengekøyer, og fikk prøve seg
på både hesteridning, klatring og
kanopadling. «Deltakerne ble kjent,
kanoene velta og humøret var på
topp».
I september reiste 13 ungdommer
på en fantastisk fin overnattingstur til
Gaustatoppen, der de var så heldige å
få med seg soloppgangen i klarvær. Litt
senere på høsten – på DNTs ekstraordinære landsmøte – kom beskjeden
om at DNT Telemark i år vant den gjeve
«Forgubbingsbekjempelsesprisen», for
sin satsning på ungdom. I den forbindelse inviterte DNT ung Telemark både
ungdomsrådet, kultursjefen og lederen
for utvalg for kultur, idrett, friluftsliv
og frivillighet i Skien kommune til en
vellykket feiring i Skien Fritidspark.

DNT junior Grenland via ferrata.
Foto Jeanett Ness Kristoffersen

Grønn Fredag ble i år gjennomført
på digitalt vis – blant annet gjennom
fokus på reparasjon og gjenbruk av
turtøy, utlånsordninger for turutstyr og
DNT Telemarks bruktstativ. DNT ung
Telemark bidro også med sitt miljøengasjement i anledning årets TV-aksjon,

2020

A K T I V I T E T S AV D E L I N G E N

skoleår med en flott friluftsopplevelse i
sosialt fellesskap!
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til inntekt for WWF, og oppfordret folk
til å «være rustet mot uventet søppel»
(miljøvettregel nr. 6), samt til å bidra til
årets innsamling.
Unge Naturtalenter
Våren 2020 var vi så heldige å få
tildelt midler til vår nye ungdomssatsning, Unge Naturtalenter. Dette
er et program for økt frivillighet og
naturengasjement blant ungdom.
Gjennom spennende turer, aktiviteter
og kurs gjennom et helt år, får 15
ungdom i alderen 16-17 år kunnskap
og kompetanse innen natur og friluftsliv. De får også mulighet til personlig
utvikling, samt innsikt i å bidra som
frivillig i organisasjoner generelt og i
DNT spesielt.
Høsten 2020 ble Unge Naturtalenter
markedsført bredt, og resultatet ble
at et tjuetalls ungdommer fra ulike
deler av Telemark søkte om å få være
med i programmet. Det lover godt for
oppstarten i 2021.
DNT Junior
DNT junior Grenland gjennomførte
både buldring, lavvoovernatting og
isbading på Mule Varde før det ble en
litt lengre koronapause i aktivitetene.
Men tidlig på høsten var gruppa i
gang igjen, og arrangerte grunnkurs
i havkajakk på Mule Varde for en liten
gruppe ungdommer. I oktober reiste
DNT junior Grenland til Gautefall, og
prøvde seg på Via Ferrata (klatring) –
noe som var stor suksess. Turgruppa

Unge Naturtalenter ble godt markedsført.
Foto: Solveig Rauan Holten
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har nå opparbeidet seg en liten kjerne
med ungdommer som koser seg på
tur, og har store planer for 2021.
Ungdommene har mange spennende
opplevelser i vente.
DNT junior Midt-Telemark og DNT
junior Kragerø var helt nyoppstartede
turgrupper i starten av 2020, og gjennomførte begge sine første aktiviteter
bare noen dager før nedstengningen
i mars. Dermed ble det dessverre for
krevende å opprettholde aktiviteter
her gjennom året – men det vil være
fullt fokus på å sette i gang igjen med
aktivitet begge steder i 2021.

DNT 26 - 45 Telemark på Lårdalsstigen.
Foto: Simon Hodgson

DNT 26-45 Telemark
Turgruppa DNT 26-45 Telemark
startet sitt turprogram i 2020 med et
smell, med en #latesunday-tur med
isbading på Olavsberget. 9 tøffe deltakere innviet dermed badesesongen
allerede i januar, samtidig som DNT
26-45 Telemark fortsatte sin suksess
med de såkalte #latesunday-turene.
Dette er et konsept som går ut på at
turen starter litt senere enn den tradisjonelle søndagsturen, og er tilpasset en
ellers hektisk hverdag. Det ble også en
#latesunday-tur til Svanstul før mars,
og en liten koronapause i programmet.
Et av årets høydepunkt for DNT 26-45
Telemark var turen deres til Lårdalsstigen i september, der turlederne
Trine Billehaug og Simon Hodgson
hadde med seg en guttegjeng på tur.
Utover høsten ble det også arrangert
ferskingkurs og hodelykttur til Vealøs.
Turgruppa har også gjennomført
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inspirasjonsforedrag og møter digitalt,
og er klare for flere fysiske møter, turer
og aktiviteter i 2021.
Nærturer 2021
DNT Telemark har gjennom de siste tre
årene jobbet konsentrert med å utvikle
ulike nærturtiltak gjennom et større
prosjekt støttet av Gjensidigstiftelsen.
Prosjektet har hatt tre milepæler; 150
hverdagsturer, utvikling av Ti-Topper’ne
og Bussen til Bushen. Dette har i 2020
blitt til en generell satsning på utvikling
av nærturer i Telemark.
150 hverdagsturer ble fort til 200 og
dannet i 2020 grunnlaget for å vise
frem turmulighetene i Telemark digitalt. Ti-Topper’ne i Telemark har vært
flott besøkt i 2020 og vist seg å være
en viktig verdi for flere å delta i
uavhengig av korona. Mange har i
løpet av året fått nye naturopplevelser
der de bor, selv om det har vært ulike
restriksjoner. Dette viser verdien av
tilbudet turlagene og de frivillige
levere innen sti og løype-aktiviteter. Vi
ønsker å fortsette utviklingen av nye og
eksisterende tiltak og dermed få flere
ut på tur i 2021.
2020 ble året der mange fikk øynene
opp for å søke digital
turinformasjon for å la seg inspirere.
UT.no har hatt en økning på 70%
prosent og i 2020 var det rundt 6
millioner brukere (enheter). Flere
frivillige har produsert og oppdatert
turforslag og steder, og løftet nivået av
tilgjengelig turinformasjon i Telemark

DNT Ung Telemark på kajakktur.
Foto: Marga Doelman
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Klart det går
Turgruppa Klart det går
arrangerer månedlige turer for
personer med funksjonsnedsettelser.
Tross et krevende år har gruppa klart å
få til mange alternative turer med godt
oppmøte.
Før landet stengte ned i mars rakk
gruppa å arrangere skitur på Svanstul i
januar, og en flott båltur til gapahuken
ved Sponsletta i Siljan hvor det ble
både lapper stekt på bål og
sjokoladebananer!
Under nedstengningen i våres ble det
delt hyppige turforslag på gruppas
Facebookside, og i appen SjekkUT
ble listen «En tur for alle» opprettet. I
denne perioden holdt også de to
primus motorene i gruppa, Tone
Mikelborg og Cathrine Onsøien, et
undervisningsopplegg for
friluftsstudenter på Universitetet i
Sørøst-Norge.
I juni var aktiviteten endelig i gang
igjen, og tur til Åletjern ble første tur på
programmet, etterfulgt av
sommeravslutning ved Gorningen.
Høsten braket løs med hyttetur til
Himingsjå på Lifjell. Det var nydelig
vær, god mat, stølsbesøk og mye latter
og moro! I september fikk vi til en
fantastisk tur til Movann hvor flere fikk
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betraktelig. Antall brukere på de ulike
digitale flatene har hatt en voldsom
økning i 2020. Antall innsjekkinger på
digitale turposter har vist en
aktivitetsverdi på mer enn 60.000
timer. Dette er et svært viktig element
i vår promotering av den frivillige innsatsen. Det har blitt gjennomført flere
digitale turer rundt om i
turlagene, som har gitt ny inspirasjon
til hele Norge. Mange besøkte
Telemark i sommerhalvåret takket være
dette frivillige engasjement. Gjennom
2020 har det vist seg hvor viktig denne
digitaliseringen av turinformasjon er.
Derfor har DNT Telemark også valgt
å satse ekstra på digitale utvikling i
2021.
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testet fiskestanga. I oktober ble det
fellestur til Vindalsåsen og i desember
hadde gruppa en koselig juleavslutning på Rubens plass.
Rubenstur
Rubenstur er en tilrettelagt ukestur på
fjellet for personer med fysiske funksjonsnedsettelser i regi av DNT Telemark. Den arrangeres på
Hardangervidda hver sommer, med ny
rute fra år til år. Årets
planleggingsgruppe fikk mange utfordringer basert på gjeldene
retningslinjer for smittevern, men de
var løsningsorienterte og ble godt
kjent med det å ha digitale møter. En
lang periode var det mye usikkerhet
knyttet til om turen kunne
gjennomføres, men til slutt fikk gruppa
dispensasjon fra 1 meters regelen og
klarsignal til å gjennomføre. Turen ble
gjennomført med 10 flotte
deltagere og 10 frivillige hjelpere,
samt en turleder. Det ble nok et år
en fantastisk tur som denne gangen
gikk fra Mårbu turisthytte til Kalhovd
turisthytte.
På slutten av året ble initiativtager til
Rubenstur, Ruben Andre Smith,
nominert til frivillighetsprisen av
Frivillighet Norge. Dette er en stor ære
og noe vi i foreningen er veldig stolte
av. Ut av 250 nominerte kandidater,
var Ruben en av seks finalister. Det ble
en liten og koronavennlig feiring hvor
vi så på prisutdelingen som ble sendt
digitalt i fellesskap. Neste år er det
10-års jubileum for Rubenstur og vi
gleder oss stort!

Rubenstur. Foto: Preben Herregården
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