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1D N T  T E L E M A R K

VÅR VISJON

•
NATUROPPLEVELSER  

FOR LIVET

SPENNENDE

DNT skal by på utfordrende og 
spennende opplevelser for alle. 

     

TROVERDIG

   Trygghet og kvalitet skal stå i 
fokus i hele organisasjonen. 

INKLUDERENDE

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

de som ikke kjenner 

oss fra før.

VÅR FORMÅLSPARAGRAF

•

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, 

allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for sikring 

av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

INNHOLD

ENKELT 

Vi vil bidra til å la folk oppleve 

gleden ved det enkle friluftslivet.

NATURVENNLIG

DNTs virksomhet med aktiviteter, 
hytter og ruter skal vær 

naturvenlig. 

VÅRE VERDIER

•
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PROGRAM ÅRSMØTET
26.MARS 2022

Auditoriet i Skien Fritidspark

Åpning ved Maja Foss Five
Hovedutvalgsleder for kultur og friluftsliv

i Vestfold og Telemark fylkeskommune 
       

Årsmøte - agenda iht. vedtekter
Se www.telemark.dnt.no 
for fullstending agenda

 Oppsummering av årsmøtet og foredrag 
om frivillighetens år

Middag og sosialt på 
hotellet i fritidsparken

Årsmøtet er slutt
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17:00

19:00

Foto: Preben Herregården
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D E L E G AT E R
Å R S M Ø T E T

Medlemmer i lokallag 2021 Delegater

Gautefall Turlag 181 2

Bamble Turlag 655 7

Tinn- og Rjukan Turlag 242 3

Vinje Turlag 190 2

Skien Turlag 3061 11

Siljan Turlag 219 3

Seljord Turlag 113 2

Kviteseid Turlag 180 2

Kragerø 505 6

Totalt 5346 38

Medlemmer utenfor lokallag

Andre 114 2

Notodden 2 0

Midt-Telemark 699 6

Nissedal 11 0

Fyresdal 0 0

Tokke 58 0

Porsgrunn 1809 8

Totalt 2693 14

2021 Delegater



Medlemstype 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Hovedmedlem 2836 2807 3082 3082 3314 3339 3633 3593 3604 3606 3584

Ungdom 287 269 235 235 270 282 291 291 326 289 294

Honnør 1758 1420 1296 1296 1290 1254 1214 1159 1084 996 890

Livsvarig 112 108 110 110 106 110 113 115 117 116 115

Barn 291 327 397 397 1268 1356 1579 1592 1207 1259 1038

Skoleungdom 129 138 193 193 228 247 374 362 344 355 322

Husstandsmedlem 698 1173 1340 1340 1369 1414 1633 1549 1479 1419 1389

Familie 
hovedmedlem

512 489 413 413 337 221

Familie 
husstandsmedlem

1416 1480 1281 1281 1032 705

Sum 8039 8211 8347 8347 9214 8928 8837 8661 8161 8040 7632

Merk at senior-kategorien i år har et større avvik sammenlignet med 2020. Forklaringen på dette er at alle 
husstandsmedlemmer over 67 også ligger i seniorkategorien. Husstandskategorien er derfor mindre og senior 
større.
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N Ø K K E LTA L L
M E D L E M M E R

MEDLEMSUTVIKLING

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

Jon Atle Holmberg Daglig leder 2006

Henriette Hack Kontorleder 2015

Jenny Flobak Leder Team Aktivitet (permisjon til august 
2022)

2018

Rine Grinilia Økonomi og regnskap (permisjon ut 2022) 2015

Katrine Tellsgård Kommunikasjonsrådgiver (permisjon til juni 
2022)

2017

Michael Quist Rasmussen Prosjektleder 2019-2021

Solveig Rauan Holten Fagansvarlig DNT ung 2020

Sandra Holten Larsen Anleggsansvarlig 2021

Helga Bjerke Drøyli Tursenteransvarlig 2021

Guro Vassbotn Skaara Kommunikasjonsrådgiver (vikariat) 2021

Lene Rutveit Pettersen Fagansvarlig kortreist friluftsliv 2021

Petter Martinsen Vertskap Kalhovd Turisthytte 2007

Gry Thyrrestrup Vertskap Kalhovd Turisthytte 2020

Kyle O’Donoghue Vertskap Mogen Turisthytte/ 2015

Jorunn Karlberg Tveiten Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2017

Lisbeth Syftestad Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2019-2021

Ole Christian Lyngmyr Kokk Mogen/Gaustatoppen 2015-2021

Ruth Ellegård Vertskap DNT Øitangen 2017

Tore Blaschek Aktivitetsavdelingen (vikariat) 2020

Mina Borgejordet Simones Butikkmedarbeider 2020

Thor-Anders Fareid Vedlikeholdsassistent 2019
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S A K S L I S T E 

a) DNT Telemarks årsberetning.

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

c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

d) Innkomne forslag. 

1) Opptak av Tokke turlag

2) Forslag til oppdatering av vedtekter

e) Valg av styrets leder.

f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

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

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

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

j) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Tilsynsutvalget.

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

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

m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

Med vennlig hilsen
Styret i DNT Telemark 

SAKSLISTE  IHT.  VEDTEKTER
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DNT Telemark har gjennom flere år hatt 
som mål å samle hele tur-Telemark under 
en paraply. Siden etableringen av Gautefall 
Turlag 5. mai 2008, har vi etablert eller 
knyttet til oss 11 turlag i Telemark. 

På DNT Telemarks årsmøtet i 2021 
presenterte Inger Synnøve Fles Lie planene 
for stiftelse av Tokke Turlag. Onsdag 3. 
november 2021 ble Tokke Turlag stiftet 
med ordfører tilstede på Tokke kulturhus. 
Stiftelses protokoll vedlagt. 

Tokke Turlag skal virke i naturskjønne Tokke 
kommune, og har som mål å skape mye 
turglede for gamle og unge i grendene - 
Åmdals Verk/Austheia, - Skafså, - Dalen, 
- Byrte og - Høydalsmo/Lårdal. De ønsker 
å satse på aktiviteter for alle frå barn til 

senior, - Ti-topper og  - sti og løypemerking. 
På sikt har de et ambisiøst mål om egen 
Turisthytte. 

Opptak av Tokke Turlag i DNT Telemark 
følger opp vedtatt strategi. Styret ber 
årsmøtet vedta å ønske Tokke Turlag 
velkommen som Turlag i DNT Telemark. 

På vegne av styret
Jon Atle Holmberg,
daglig leder

SAK TIL ÅRSMØTE I DNT TELEMARK 26.03.2022

S A K S F O R B E R E D E N D E

OPPTAK AV TOKKE TURLAG – STIFTET 03.11.2021



S A K S F O R B E R E D E N D E
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SAK TIL ÅRSMØTET I DNT TELEMARK 26.03.22
FORSLAG TIL OPPDATERING AV VEDTEKTER
SAKSGANG STYRET

Sak 25/21 – styremøte 15.06.21
Forslag til endringer i vedtektene kom fra Valgkomiteen 
15. februar 2021. (Vedlagt) 
Forslaget kom for sent til å behandles på årsmøtet 2021, 
og foreslås behandlet på årsmøtet 2022. 
Deler av denne saken berører organisasjonsutviklingen 
vi jobber med om dagen, samt sak om utvalg og 
organisering av større prosjekter. 
Vedtak: Styret varsler TU og jobber videre med saken 
etter tilbakemelding fra dem. Saken legges frem for 
årsmøte i 2022.  

SAK 53/21 – styremøte 16.11.21
Tilsynsutvalget etterspør tilbakemelding. Se sak 18 i 
vedlagt referat fra Tilsynsutvalget 
Vedtak: TU sine innspill fra sak 18/2021, tas med 
som en del av saksdokumentasjonen til behandling på 
årsmøtet.

TILSYNSUTVALGETS VURDERING
Sak 18/2021 – Møte Tilsynsutvalget 22.06.21 
Referat fra styremøte i DNT Telemark nr. 3/21 av 
15.06.2021 ble lagt fram til orientering og gått 
gjennom. 
TU er varslet av styret om forslag om vedtektsendring 
fra valgkomiteen, styret jobber videre med saken etter 
tilbakemelding fra TU, jf. sak 25/21 i styrereferatet. 
TU gikk gjennom valgkomiteens forslag til 
vedtektsendringer og drøftet disse: 

§ 6 Årsmøte 
g) Valg av DNT Telemarks 3 koordinatorer innen 
tur-, løype- og arrangementsproduksjon med 2års 
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. 

TU merker seg valgkomiteens begrunnelse og bemerker 
at utviklingen i foreningen har ført til endringer i styrets 
og administrasjonens ressurser i forhold til formålet med 
å opprette utvalg og koordinatorer for å ivareta spesifikke 

arbeidsområder. TU mener det derfor vil være naturlig å 
ta valgkomiteens forslag opp til nærmer vurdering. 

§ 9 Valgkomité 
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. 

TU vurderer valgkomiteens forslag som fordelaktig mht. 
gjennomføring av valg. 

§ 13 Styre 
Valgkomiteen foreslår at det bør vurderes om én person 
i styret skal ha «Natur og Miljø» (ref. også § 6 pkt. i) som 
et spesielt ansvar, hvis så bør dette beskrives i § 13. 

TU har ingen motforestilling mot valgkomiteens forsalg, 
jf. også TUs drøftingen under § 6. 

§ 17 Tilsynsutvalg 
Det bør vurderes om det er behov for et tilsynsutvalg 
med til sammen 8 medlemmer (6 medlemmer og 2 
vara). «Tilsynsutvalget bør bestå av minst én juridisk og 
en økonomisk kyndig.» 
Det står f.eks.: Utvalget kan behandle tvister mellom 
DNT Telemark og et turlag i henhold til retningslinjene 
for drift av lagene. I § 13 Styre står omtrent det samme: 
«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.» Det er styrets ansvar å påse at 
foreningen drives «på en forsvarlig og lovlig måte, både 
økonomisk og forretningsmessig». Anbefaling: Vurdere å 
redusere antall personer i tilsynsutvalget. 

TU er enig i at antallet medlemmer i tilsynsutvalget 
kan reduseres som følge av utviklingen til en 
større forening med sammensetning og resurser 
i styret og administrasjonen og endringene i 
organisasjonsstrukturen de senere år, og at dermed 
TU kan fungere mer som et kontrollutvalg, men fortsatt 
med de oppgave som er spesifisert i vedtektenes § 17. 
I TUs drøfting ble det bl.a. vist til at enkelte banker har 
kontrollutvalg på 3 medlemmer og vara, jf. også
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S A K S F O R B E R E D E N D E



til tilsynsutvalget som har juridisk og økonomisk 
kompetanse, jf. de oppgavene tilsynsutvalget skal ha i 
flg. vedtektene. TU begrunner dette med at dette er en 
fordelaktig kompetanse mht. kontrollvirksomhet, selv om 
styret har ansvar for at foreningen drives på en forsvarlig 
og lovlig måte, både økonomisk og forretningsmessig. 
I tillegg mener TU at det i tilsynsutvalget er viktig med 
kompetanse og kjennskap til drift av frivillige foreninger 
og kultur knyttet til DNTs virksomhet. 

TU foreslår at tilsynsutvalget reduseres til 4 faste 
medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Mht. tvisteløsning i § 17 mener TU det er en klar forskjell 
i forhold til det som er nevnt i § 13. TU mener det vil være 
en forskjell både av prinsipiell karakter og i innhold på 
en konflikt mellom turlagene og konflikt mellom turlag 
og DNT Telemark, enten det være seg mellom turlag og 
administrasjon, styret eller annet sentralt utvalg. Hvis 
en konflikt mellom et turlag og DNT Telemark fortsatt 
er en konflikt etter evt. behandling i styret mener TU det 
vil være fordelaktig med en mulighet for tvisteløsning i 
tilsynsutvalget. TU mener derfor at ordningen i § 17 om 
tvisteløsning i tilsynsutvalget bør bestå. 

Vedtak: Tilsynsutvalget er enig i valgkomiteens forslag 
om reduksjon av antall medlemmer av TU og foreslår at 
det reduseres til 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
TU tar øvrige saker i referatet fra styremøte 15.06.2020 
til etterretning.

FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK 26. MARS 2022
Det er foreslått å gjøre vedtak pr paragraf som er 
foreslått endret. 

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

Valgkomiteens forslag harmonerer med tidligere vedtak 
i styret om etablering av «fagutvalg». 

Forslag: 
Punkt g utgår til fordel for følgende organisering: 
Det etableres to utvalg bestående av frivillige med 
administrativ sekretær støtte. 
• «Tur og arrangementsutvalg» med adm. 

frivillighetskoordinator som sekretær. Utvalget 
støttes av Aktivitetsavdelingen. 

• «Sti og Løypeutvalg» med anleggsansvarlig som 
sekretær. Utvalget støttes av Aktivitetsavdelingen ved 
nærturansvarlig.

Forslag om at utvalgssekretærene sammen med 
utvalget har ansvar for rekruttering til utvalget som 
skal bestå av 3- 7 frivillige medlemmer, fortrinnsvis 
fra lokallagene. Utvalgene møtes minimum to ganger 
årlig for planlegging, koordinering og kompetanse/
fag utvikling. Hvert utvalg får utpekt kontaktperson i 
styret som overordnet følger opp og bringer utvalgets 
saker inn for styret (sti og løype rapporterer til leder 
Eiendomsutvalget). 
Ved etablering av utvalg utarbeider utvalget selv mandat 
og arbeidsform. 

Det er etablert et Økonomiutvalg som har fungert svært 
godt over tid. Her er Økonomi og regnskapsansvarlig 
sekretær, og rapporterer til styret via daglig leder og 
kvartalsvise regnskapsrapporter.  

Det anbefales fra administrasjonens side å etablere 
tilsvarende utvalg for «Marked og kommunikasjon» med 
kommunikasjonsansvarlig som sekretær. Utvalget støttes 
av leder Tursenter.

Likeledes er det vurdert å etablere et historieutvalg 
med ansvar for å sikre og formidle foreningens 
historie, herunder oversikt over utdelte hederstegn og 
foreningens jubileer. Kan det dette være en av  TU sine 
roller i fremtiden? 

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

Det foreslås at Drift og eiendomsutvalget deles i to 
fagfunksjoner. Begge bør være representert i styret, 
da disse alene representerer mer enn halvparten av 
foreningens verdier. Utvalgene behandler strategisk 
utvikling drift og eiendom, betjente og ubetjente anlegg 
fra fjord til fjell. 
• Eiendomsutvalget er for så vidt etablert som 

anleggsutvalget, men mangler konkret mandat 
og formalisering. Følger pr nå store byggesaker. 
Sekretær er anleggsansvarlig

• Driftsutvalg. Administrativ driftskoordinator foreslås 
som sekretær, med støtte fra en representant fra 
hyttderivernes driftsutvalg. Selv om hyttedriverne 
(ansatte) har etablert driftsutvalg, er det viktig

S A K S F O R B E R E D E N D E
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 å engasjere et frivillig medlemsbasert utvalg for  å  
få med deres eierskap, stemme og fagkunnskap i  
hyttedrifta. Ansattes representant fra hyttedriverne 
kan være utvalgets stemme inn i styret.

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

Det er allerede etablert et Natur og miljøutvalg og 
mandat for dette. Utvalget har utspring i tidligere 
styremedlem, men er pr i dag ikke representert i styret. 
Utvalget har et mandat som blant annet beskriver 
rett til å fremme saker for styret.  leder for Natur og 
miljøutvalget representerer DNT Telemark i Forum For 
Natur og friluftsliv (FNF).  Natur og miljø er en viktig 
stemme i styret. Styret vurderer erfaringene fra utvalgets 
første år, og hvorvidt mandat om å fremme saker for 
styret, kan dekke opp plass i styret.   

FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Årsmøtet støtter 
forslag til endring av §6, og anbefalinger fra TU. 
Årsmøtet ber styret med basis i beskrevne forslag og 
erfaringer gjennom året, om å tilpasse organisasjon og 
vedtekter til dagens drift. 

§ 9 Valgkomité 
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. 

«Forslag» bør spesifiseres («Forslag til kandidater..»). 
Det er mulig å komme med forslag på kandidater til 
valgkomiteen når som helst, trenger nødvendigvis ikke 
være før årsskiftet.

FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Årsmøtet støtter 
forslag til endring av §9, og anbefalinger fra TU. 
Årsmøtet ber styret gjøre vedtektsendringer ihht til 
fremmet forslag. 

§ 13 Styre 
Det bør vurderes om én person i styret skal ha «Natur og 
Miljø» (ref. også § 6 pkt. i) som et spesielt ansvar, hvis så 
bør dette beskrives i § 13.

FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Årsmøtet ber styret 
se §13 i sammenheng med justering av §6. 

§ 17 Tilsynsutvalg 
Det bør vurderes om det er behov for et tilsynsutvalg 
med til sammen 8 medlemmer (6 medlemmer og 2 
vara).
 «Tilsynsutvalget bør bestå av minst én juridisk og 
en økonomisk kyndig.» Det står f.eks.: Utvalget kan 
behandle tvister mellom DNT Telemark og et turlag 
i henhold til retningslinjene for drift av lagene. 
I § 13 Styre står omtrent det samme: 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. Det er styrets ansvar å påse at foreningen 
drives «på en forsvarlig og lovlig måte, både økonomisk 
og forretningsmessig». Anbefaling: Vurdere å redusere 
antall personer i tilsynsutvalget.

FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Årsmøtet støtter 
forslag til endring av §17, og anbefalinger fra TU om å 
redusere antall medlemmer i Tilsynsutvalget.  

S A K S F O R B E R E D E N D E
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       15.02.2021

Til: Styret, DNT Telemark

Fra: Valgkomiteen, DNT Telemark

Forslag til oppdatering av vedtektene for DNT Telemark (sist oppdatert på årsmøtet 31. mars 2017)

Valgkomiteen har i sitt arbeide erfart at gjeldende vedtekter for DNT Telemark på enkelte punkter
ikke står helt i samsvar med dagens organisasjon og arbeidsmåte.

Valgkomiteen foreslår derfor endringer i vedtektene som beskrevet nedenfor. Det er også foreslått å
se på antall medlemmer i tilsynsutvalget.

Styret får vurderer om forslaget kan fremlegges som en sak/diskusjon under kommende årsmøte. For
deretter å f.eks. sette ned et arbeidsutvalg for å gå gjennom vedtektene og legge frem forslag til
vedtektsendringer på årsmøtet i 2022.

Ref. gjeldende vedtekter for DNT Telemark (sist oppdatert på årsmøtet 31. mars 2017):

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

Tur: Vår forståelse er at det er turlagene som setter opp sine turprogrammer, og sender
disse til DNT Telemark sin administrasjon. Så eventuell koordinering av turer og
sammenstilling av turprogram gjøres vel i dag av de ansatte(?)

Løype: Vi har ikke hatt løypekoordinator de siste årene, dette håndteres vel i prinsippet pr. i
dag også av turlagene samt administrasjonen?

Arrangement: Dette gjøres vel av turlagene, samt DNT Telemark sitt styre(?)

Anbefaling: Pkt. g) bør oppdateres for å reflektere hvordan dette er tenkt å fungere
fremover.

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

Dette ivaretas i dag av en ansatt.

Anbefaling: Pkt. h) bør oppdateres for å reflektere hvordan dette er tenkt å fungere
fremover.

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

S A K S F O R B E R E D E N D E
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Denne funksjonen innehas i dag av styret.

Anbefaling: Pkt. i) bør oppdateres for å reflektere hvordan dette er tenkt å fungere fremover.

§ 9 Valgkomité
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.

«Forslag» bør spesifiseres («Forslag til kandidater..»). Det er mulig å komme med forslag på
kandidater til valgkomiteen når som helst, trenger nødvendigvis ikke være før årsskiftet.

Anbefaling: Teksten bør oppdateres.

§ 13 Styre
Det bør vurderes om én person i styret skal ha «Natur og Miljø» (ref. også § 6 pkt. i) som et
spesielt ansvar, hvis så bør dette beskrives i § 13.

§ 17 Tilsynsutvalg
Det bør vurderes om det er behov for et tilsynsutvalg med til sammen 8 medlemmer (6
medlemmer og 2 vara).

«Tilsynsutvalget bør bestå av minst én juridisk og en økonomisk kyndig.»

Det står f.eks.: Utvalget kan behandle tvister mellom DNT Telemark og et turlag i henhold til
retningslinjene for drift av lagene.

I § 13 Styre står omtrent det samme: 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.

Det er styrets ansvar å påse at foreningen drives «på en forsvarlig og lovlig måte,
både økonomisk og forretningsmessig».

Anbefaling: Vurdere å redusere antall personer i tilsynsutvalget.

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S A K S F O R B E R E D E N D E
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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 sluttet seg i 2021 til DNTs 
Bærekraftløfte der vi vil gjøre vårt beste for å 
oppfylle ambisjonene om å: 
• DNT skal redusere friluftslivets 
fotavtrykk
• DNTs hytte- og rutenett skal 
være Norges mest bærekraftige ferie- og 
fritidstilbud
• DNT skal være en tydelig stemme for 
friluftsinteresser og vår felles naturarv

DNT Telemark har 10 lokallag i 14 av 
kommunene som ligger innen DNT Telemarks 
virksomhetsområde. Aktiviteten foregår nå i 
kommunene Skien, Bamble, Siljan, Kragerø, 
Drangedal (Gautefall), Notodden, Kviteseid, 
Seljord, Tinn og Vinje, pluss Barnas Turlag i 
Bamble, Bø, Kragerø, Kviteseid, Porsgrunn, 
Seljord, Siljan, Skien, Tinn og Vinje. DNT 
medlemmer i Hjartdal registreres i Notodden 
Turlag. DNT-medlemmer i Fyresdal 
registreres i Fyresdal Turlag og i Nissedal i 

Havrefjell Turlag som begge er tilknyttet Aust-
Agder Turistforening. Vi samarbeider godt 
med disse og med turlagene utenfor DNT 
som Gvarv Turlag, Bø Turlag og Porsgrunn og 
Omegn Turistforening. 

Året 2021 har vært et nytt krevende år pga. 
COVID-19 pandemien, der vi enda et år har 
måtte ha nødvendige tiltak for smittevern 
som har redusert turlagenes mulighet for 
aktivitet, og betjent og ubetjent hyttedrift. 
Styret brukte erfaringene fra 2021 slik at 
likviditet og en trygg økonomi for videre 
drift ble ivaretatt, og har i samarbeid med 
administrasjonen arbeidet for å sikre et 
best mulig medlemstilbud på tross av store 
begrensinger.  

Styret er nå glade for at samfunnet er på 
vei tilbake til en normalsituasjon, og vil 
takke for stor innsats fra frivillige, dedikerte 
hyttedriver og administrasjonen som har løst 
utfordringene som to år med COVID-19 
restriksjonene har gitt. Styret opplever at 
organisasjonen har klart å samarbeide godt 
i krevende to-årsperiode, der de ansatte 
har sørget for å ivareta prosjekter og gitt 
god informasjon til medlemmene om både 
begrensninger og muligheter som nasjonale 
og lokale smittevernregler har gitt. 

ÅRSMELDING 2021

Styret i 2021 har bestått av 
Thor Kamfjord, leder 
Silje Tollefsen, nestleder
Monica Lilja, styremedlem
Morten Næss, styremedlem
Ottar Kaasa styremedlem
Trygve Nyborg, representant for senior, BT og ung
Kyle O’Donoghue, ansattes representant
Daglig leder Jon Atle Holmberg deltar på alle styremøter og fungerer som sekretær.

Det har i 2021 vært avholdt syv styremøter som har behandlet 59 saker. 
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Gjennom året så har administrasjonen 
fortsatt arbeidet med 
organisasjonsutvikling og den nye 
organisasjonsstrukturen er iverksatt 
med klare roller og ansvar slik at det skal 
oppleves enkelt å være frivillig i DNT 
Telemark. 

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.

På tross av begrensingene som 
COVID-19 situasjonen har medført, 
så er styre glade for at turlagene klart å 
opprettholde aktivitet, der det er registrert 
21 358 dugnadstimer for 2021. Antall 
dugnadstimer er noe lavere enn i 2020.

Representasjon
DNT Telemark har prioritere 
håndteringen av COVID-19 pandemien, 
og primært deltatt på digitale møter 
mellom 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
- Sentrumsnære turveier,
- Nasjonal arbeidsgruppe for vindkraft
- Nasjonal arbeidsgruppe for bærekraft

DNT Telemark deltok på DNTs digitale 
Landsmøte i 2021, og ser frem til fysisk 
Landsmøte i Haugesund i 2022.  
Medlemmer
Medlemskontingenten er en viktig del 
av DNT Telemarks grunnlag for å drive 
virksomheten og et vesentlig element i vår 
økonomi. 2021 viser en nedgang i antall 
medlemmer med 172 personer fra 2020. 
Medlemsnedgangen i DNT Telemark på 
2.1% er høyere enn landsgjennomsnittet i 
DNT som er på -1.5%.  Medlemsutvikling 
vil ha høyt fokus i 2022 nasjonalt, der 
det vil jobbes aktivt med rekruttering, 
kunnskapsløft og fornying. 

Hyttedrift
Hyttedriften og båtdrift på Møsvatn 
har i 2020 vært tilpasset COVID-19 
situasjonen og har vært drevet med 50% 
kapasitet for å ivareta smittevern. Styret 
er godt fornøyd med de økonomiske 
resultatene fra våre betjente anlegg, som 
har klart å bruke erfaringene fra 2020 på 
en god måte for å kombinere god drift og 
gode gjesteopplevelser. 

Antall overnattinger i 2021 på 
våre betjente anlegg har økt 
sammenliknet med 2020. På grunn 
av forhåndsreserveringen har 
overnattingsdøgnene vært jevnere 
fordelt gjennom sesongen og dette har 
vært positivt for gjesteopplevelsen med 
god plass til alle. Kystledhyttene er også 
i år populære og med økt interesse for 
Norgesferie gir dette et verdifullt bidrag til 
foreningens økonomi.  

Fjellvåken II på Møsvatn er eiet av DNT
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Telemark med 35 %, sammen med 
Vinje kommune og Tinn Næringsfond. 
Fjellvåken har hatt et godt år til tross for 
koronarestriksjoner og lav vannstand 
i Møsvatn. Økonomisk gikk selskapet 
med et lite overskudd som foreslås 
tilført egenkapitalen.  

Mogen Turisthytte og Gaustatoppen 
Turisthytte har et stort etterslep på 
vedlikehold og pga. COVID-19 
ble planlagt vedlikehold utsatt. 
Planene for Nye Mogen er under 
revurdering der rehabilitering blir 
vurdert som et alternativ til tidligere 
prosjekter nybygg. I 2021 ble det 
påbegynt reguleringsplanarbeid 
for Gaustatoppen for å muliggjøre 
rehabilitering og utvidelse av 
Gaustatoppen Turisthytte. Videre 
fremdrift på Gaustatoppen vil avhenge 
av reguleringsplanbehandling og 
ekstern finansiering, via gaver, tilskudd 
og samarbeidspartnere. I 2021 ble 
DNT Telemark tildelt en betydelig 
andel av Sparebankstiftelsen DNB sin 
største enkeltstående tildeling i DNTs 
historie til nødvendig vedlikehold 
og utbedring av betjente hytter på 
Østlandet. Midlene vil benyttes over 
tre år til modernisering og til å gjøre 
anleggene mer tilgjengelig for besøk 
av mennesker i alle aldersgrupper med 
ulike behov.

Øvrig virksomhet
Etter flyttingen av Tursenteret til 
Landmarkstoget i Skien i 2020, så har 
vi i 2021 merket økt synllighetens i 
«Friluftlivetshus». Med økt mulighet 
for møtevirksomhet etter pandemien 
så er det styrets mål at de nye lokalene 
blir 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.

Tursenteret tilbyr våre medlemmer 
og øvrige kunder Telemarks beste 
utvalg i turkart og god turinformasjon 
og vil fortsette å ha gode, nyttige 

turprodukter hvor vi kan være 
konkurransedyktige på pris. Tursenteret 
har også et bruktstativ som gir alle 
mulighet til å gi egne turklær et lengre 
liv, samt få tak i nye, gode plagg. 
Tursenteres tilbud og gode turtips er en 
viktig service vi ønsker å opprettholde. 
Planen om å ha en syerske tilgjengelig 
i Tursenteret en dag i uken har vært 
utsatt pga. COVID-19. 

Prosjektene vi har ifm. folkehelse, skole, 
barn, ungdom og DNT tilrettelagt har 
også i 2021 delvis blitt satt på hold 
pga. COVID-19.

Ti – Toppere over hele fylket har også 
i 2021 vært en stor suksess. I 2021 
ble det tilrettelagt for «Ti-toppere» 
i Grenland, Siljan og Tinn. Antall 
registrerte besøk var i år på hele 41 
602, hvorav nesten 2600 personer 
fullførte alle turene i 2021. Totalt har vi 
73 807 deltakere på “postkasse” turer 
i 2021.

I 2021 ble den digitale 
turpostregisteringen DNT SjekkUt 
en del av UT-appen og Ut.no. 
Arbeidet turlagene gjør med 
innholdsproduksjon på UT.no er 
svært godt. Høy kvalitet av innhold og 
synliggjøring av turtilbudet i Telemark 
via UT.no er viktig for oss. Denne 
populære tjenesten underbygger 
kjernemandatet som er å få flere ut på 
tur og å skape turopplevelser for livet. 
Tilgangen til digital turinformasjon når 
både eksisterende og nye målgruppe 
som ikke tidligere har brukt DNT 
sine tilbud. Samtidig er dette med å 
sikre et bredt statistisk grunnlag for 
å kunne vise frem bruksnivået av våre 
anlegg som er et viktig argument 
i vår myndighetskontakt for å sikre 
gode rammevilkår for frivilligheten. 
Sammen med fysiske tellere på 
utvalgte stier i Telemark bidrar vi 
til å kartlegge aktivitet som viser 
verdien av frivillighetens innsats i et 
samfunnsøkonomisk helseperspektiv. 
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Økonomi
I 2021 har DNT Telemark betalt 
ned betydelig på gjeld. Regnskapet 
for 2021 er presentert eksklusive 
turlagene og viser et overskudd på 
kr 1.399.558 etter avskrivninger. 
Hovedårsaken til overskuddet er 
utsettelse av vedlikehold til våre 
betjente anlegg, tiltak som reduserte 
driftskostnader til et minimum 
under pandemien, og resultater fra 
hyttedrift.  Styret er fornøyd med 
håndteringen av foreningens økonomi 
under pandemien, og at ser frem til å 
iverksette nødvendig vedlikehold og 
utbedringer som følge av innsparinger 
i 2020 og 2021. 

DNT Telemark fornyet sitt partnerskap 
med fylkeskommunen i 2021 og den 
nye avtalen har varighet til 2024. 
På slutten året ble langvarig arbeid 
for å gi barn mer kunnskap om å 
bruke nærmiljøet belønnet med 
en bevilgning fra Stiftelsen Dam 
til DNT-skolen som blir et tre-årig 
prosjekt. Gjennom medvirkning 
fra samarbeidspartnere i skole og 
barnehage vil det lages undervisning- 
og kursopplegg for skoler, barnehager 
og bedrifter, der en instruktør vil tilby 
kurs og formidle kunnskap om friluftsliv 
for å forebygge sosial ulikhet og 
psykiske helseplager.

Aktiviteter
Aktiviteter i 2021 ble som i 2020, 
naturlig nok preget av sterke 
begrensinger pga. smittevern og 
tiltak knyttet til pandemien. Årlige 
arrangementer som

17. mai på Gaustatoppen, 
Gaustadagen ble derfor avlyst. 
Årets OPPTUR-arrangement ble 
gjennomført i mai, og ble arrangert 
i Skien, Porsgrunn, Seljord, Bamble, 
Kragerø og Gautefall. OPPTUR er en 
nasjonal turdag for 8. klassinger i regi 
av Turisforeningen, der DNT Telemark 
inviterer til en dag med friluftsliv, fysisk 
aktivitet og naturopplevelser.

Kom deg ut-dagen ble arrangert i 
september der et bredt spekter av turer 
og opplevelser ble arrangert av syv 
lokallag rundt om i fylket. 

I 2021 så ble våre medlemsblader 
Kjentfolk og Turglede, samt vårt 
Turprogram utgitt. 

Det har vært avholdt seks møter med 
DNT Vestfold for å opptre med en 
stemme i kontakt med Vestfold og 
Telemark fylkeskommune, diskutere 
felles saker av interesse og gi felles 
høringsinnspill til aktuelle saker og 
regionale planer. 

Dugnadsinnsatsen
Vår innsats for å få folk ut på tur sparer 
samfunnet for millionbeløp 
All dugnadsinnsats innen DNT 
Telemark med løyperydding, 
skilting og merking, vedlikehold 
av hytter, informasjon, samt 
friluftslivsarrangementer og 
kursvirksomhet har hele samfunnet 
nytte av. 
Av hver krone vi kan benytte 
administrativt for tilrettelegging for 
frivillighet, får samfunnet minst ti 
kroner tilbake. Gunstigere og mer 
effektiv investering i folkehelse skal 
vanskelig finnes. 
Totalt ble det innrapportert 26 487 
dugnadstimer i 2021,  som er en 
økning fra året før. Antall dugnadstimer 
er høyere enn i 2020 (23.886)  
Dugnadsinnsatsen alene utgjør en 
samfunnsverdi tilsvarende 9,3 mill. 
kroner i 2021.

Styret ønsker å takke for imponerende 
innsats og utholdenhet gjennom to år 
med pandemi, og ser frem vi vi kan la 
turglede og dugnadsinnsats vokse uten 
nasjonale eller lokale restriksjoner.

Styret
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Note 1

Finansielle anleggsmidler:

Investering i andre aksjer er medtatt etter kostmetoden. Nedskrivning er foretatt enkeltvis dersom virkelig verdi 
er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art. 

Fordringer:

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

Varebeholdninger:

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

Salgsinntekter:                                                                                                                                                            

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

Varige driftsmidler:

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

Noter til regnskapet for 2021

DNT Telemark 

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

Følgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: 

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

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

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

Side 1 av 3
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Noter til regnskapet for 2021

DNT Telemark 

Note 2

2021 2020

9 370 123 7 863 650
1 206 873 993 695

239 934 208 831
214 827 119 739

11 031 758 9 185 914

10 9
Antall årsverk på hyttene 10 6

Note 3 Varige driftsmidler Bygg Løsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01.21 9 773 827 1 408 168 11 181 995
Tilgang 0 166 593 166 593
Mottatt tilskudd 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.21 9 773 827 1 574 761 11 348 588

 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 -4 806 139 -1 320 860 -6 126 999
Balanseført verdi pr. 31.12.21 4 967 687 253 902 5 221 590

 
Årets ordinære avskrivninger 392 300 73 323 465 623

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

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønninger

Antall årsverk i administrasjonen 

Andre lønnskostnader

Lønnskostnader består av følgende poster:

Folketrygdavgift
Pensjonskostnader

Sum lønnskostnader

Side 2 av 3

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
4E

U
V3

-U
PN

26
-F

40
0B

-A
ZW

7U
-E

Q
6J

E-
3L

M
3C

24Å R S M Ø T E PA P I R E R



Noter til regnskapet for 2021

DNT Telemark 

Note 4

Kostpris Bokført verdi

Note 5

2021

1 699 960

Gjeld sikret 

ved pant

Balanseført 

verdi pant

2 117 160 4 967 687

Note  6

Annen 

egenkap. SUM

7 342 919        7 342 919     
Egenkapitalen til ti-topperen -91 083           -91 083         

1 399 558        1 399 558     
8 651 393        8 651 393     

Note 7

Note 8

2021 2020

652 070 202 529
1 011 524 868 432
2 125 010 2 102 000
1 903 715 3 410 925

105 987 174 483
5 798 307 6 758 369Sum

Kortsiktig gjeld 

Forskuddsbetalt overnatting

Skyldige feriepenger

Forskuddsbet. medl. kontingent DNT

Tilskudd mottatt til fremtidige prosjekter

Annen kortsiktig gjeld

Aksjer i Fjellvåken                                1 135 000 

Gjeld til kredittinstitusjoner

                                1 135 000 

Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Pr. 31.12.20

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr 375 332. 

Bundne midler 

Pr. 31.12.21
Årets resultat

Som følge av Covid har DNT Telemark hatt to år hvor de i stor grad ikke har kunnet gjennomført aktiviteter, 
turer og lignende. Dette i kombinasjon med et fokus på å holde kostnader nede har resultert i et høyere 
overskudd enn det som er normalt for foreningen. Foreningen har et etterslep på vedlikehold og aktivitet som 
følge av utsettelser i 2021, og kostnader vedrørende dette vil påløpe i 2022.

Aksjer og andeler i andre selskaper

Egenkapital

Egenkapital

Pantstillelser og lignende Eiendeler stilt som sikkerhet

Gjeld til kredittinstitusjoner

Tomter, bygninger   

Side 3 av 3
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Til Revisjonsselskapet AS 
v/statsautorisert revisor Gro Aaltvedt Backer 
 
 
 
 
 
UTTALELSE FRA LEDELSEN I DNT TELEMARK FOR REGNSKAPSÅRET 2021 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for DNT Telemark for året som 
ble avsluttet den 31. desember 2021. Formål er å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:  
 
Regnskap 

 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å 
muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller feil.  Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av 
regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

 Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner 
med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

 Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, 
er korrigert eller omtalt. 

 Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og 
samlet for regnskapet sett som helhet.  
 

Opplysninger som er gitt 

 Vi har gitt revisor:  
 Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen 

av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 
 Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og 
 Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet 

kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 
 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 

som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:  
 ledelsen, 
 ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
 andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 
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 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, 
tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.  

 Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller 
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

 Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og 
latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av tredjeparter. 

 Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. 
 

 
 
Skien, 15. februar 2022 
 

 
 
________________________      ___________________ 
Thor Kamfjord       Jan Atle Holmberg 
Styrets leder        Daglig leder 
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REVISJONSSELSKAPET AS

 
 
 
Til årsmøte i  
DNT Telemark 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Konklusjon  
Vi har revidert DNT Telemark overskudd på kr 1 399 558. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. 

desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International 
Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
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REVISJONSSELSKAPET AS

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
 
 
Skien, den 15. februar 2022 
REVISJONSSELSKAPET AS 
 
 
Gro Aa. Backer 
Statsautorisert revisor 
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Årsberetning 2021 

 
1. Virksomhetens art 
DNT Telemark driver turistforeningsvirksomhet og har 8 039 medlemmer. DNT Telemark 
har 10 lokallag og 3 selvstendige Barnas Turlag i fylket, samt et tett samarbeid med øvrige 
lokale turlag i fylket. DNT Telemark er medlem av Den Norske Turistforening (DNT), 
Foreningens kontor og de ansatte er lokalisert i Skien. 
 
2. Fortsatt drift 
Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er 
satt opp under denne forutsetning.  
Det fremlagte resultatregnskapet og balanse viser et overskudd for driftsåret 2021, men 
en nedgang i medlemstall som følge av Korona. Styret har fortsatt fokus på stabil og 
effektiv drift, økonomi og medlemsvekst.  
Styret kjenner ikke til inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for 
selskapets stilling og resultat.  
 
3. Arbeidsmiljø  
Virksomheten har et godt arbeidsmiljø, og ansatte har i liten grad vært utsatt for skade 
eller ulykke i forbindelse med utførelse av arbeidet. Styret har høyt fokus på at DNT 
Telemark skal være en god arbeidsplass for ansatte og frivillige.  
 
4. Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
5. Likestilling 
Foreningen har 10 årsverk i administrasjonen, med en liten overvekt av kvinner. 
I tillegg er det 10 årsverk på turisthyttene Mogen, Kalhovd, Gaustatoppen og Øitangen, 
med jevn fordeling mellom kvinner og menn. . 
Styret har bestått av 2 kvinner og 5 menn.  
 
 
 
Skien, dato 15.02.2022 
 
 
________________      ________________ 
Thor Kamfjord       Jon Atle Holmberg  
Styreleder       Daglig leder  
 
 
________________   ________________  ________________     
Silje Tollefsen    Morten Næss    Monica Lilja Andersen  
  
     
________________   ________________  _________________                                              
Trygve Nyborg  Kyle O`Donoghue  Ottar Kaasa 
DNT UNG   Ansattes repr. 
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Styret skal i henhold til DNT Telemark 
sine vedtekter legge frem de 
viktigste økonomiske forutsetninger 
til behandling på årsmøtet. Saken 
inneholder en informasjon om de
overordnede økonomiske 
forutsetninger som ligger til grunn.

Styret har følgende prioriterte 
satsningsområder i 2022 - 2023:

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 2023:

1. Budsjettet er satt konservativt 
på bakgrunn av regnskapstall pr. 
31.09.2021.

2. Prisstigning. Det legges til grunn en 
generell prisstigning på 4 %.

3. Medlemskontingent. Det legges opp 
til en økning på 4 %

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.

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

Arbeidet med rekruttering av 
medlemmer og frivillige skal 
intensiveres i 2022 - 2023.

Styret
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Budsjettsammendrag for 2022 
 
   
Driftsinntekter           Budsjett 2022    Budsjett 2021        Regnskap 2021

Salgsinntekter           16 207 658     16 318 400              12 820 493

Andre inntekter                  550 000            560 000                     827 480

Kontingenter              3 970 000         2 974 048                 3 778 938

Tilskudd              5 976 000          5 613 850                  6 361 142

Sum inntekter           26 703 658     25 456 298              23 788 053

   

Driftskostnader   

Varekostnad               5 278 948            4 751 618                     4 078 267

Personalkostnader       13 196 731       13 349 838                   11 031 758

Driftskostnader               6 041 358        5 720  862                     6 583 391  

Avskrivninger                    301 476             432 734                       465 623

Sum kostnader            24 818 513    24 255 052               22 159 039

   

Driftsresultat                 1 885 145        1 201 246                   1 629 014

Finanskostnader             18 802             285 340            254 456

Årsresultat                 1 766 343             915 906                   1 374 558 
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STYRET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Styreleder Thor Kamfjord X På valg 2023

Nestleder Silje Tollefsen X På valg 2023

Styremedlem Monica Lilja Haaland X NEI Øystein Økter På valg 2022

Styremedlem Ottar Kaasa X Kristian Haraldsen På valg 2022

Styremedlem Morten Næss  X JA Morten Næss På valg 2022

DNT Ung Trygve Nyborg X JA Trygve Nyborg På valg 2022

Ansattes rep. Kyle O’Donoghue X JA Kyle O’Donoghue På valg 2022

VARA FOR STYRET

Varamedlem Svein Ingar Semb X JA Svein Ingar Semb På valg 2022

Varamedlem Kristian Haraldsen X NEI Annette Bischoff På valg 2022

Varamedlem Stian Melby X NEI Ingunn Riis På valg 2022

Varamedlem Runar Landsverk X JA Runar Landsverk På valg 2022

Vara BT/ung Mina Borgejordet 
Simones

 X NEI Amalie Laursen På valg 2019

Vara ansattes rep. Solveig Rauan Holten X Solveig Rauan Holten

TILSYNSUTVALGET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Leder Odd Nakkestad X  På valg 2024

Utvalgsmedlem Rebekka L. Øvre-Eide X På valg 2024

Utvalgsmedlem Per Kristoffersen  X  JA  Per Kristoffersen På valg 2022

Utvalgsmedlem Trine Bjørntvedt  X JA Trine Bjørntvedt På valg 2022

Utvalgsmedlem Jon Harald Borgen  X   På valg 2023

Utvalgsmedlem Atle Holmås X På valg 2023

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

Varamedlem  Vilde Starup X  På valg 2022

Varamedlem Susanne Lofstad X På valg 2022

VALGKOMITÉ

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Komitémedlem Nils Magne Søli X       På valg 2023

Komitémedlem Stein Løberg X   På valg 2024

Komitémedlem Anja Haugerud X NEI Marit Gravklev På valg 2022

Varamedlem Vidar Aaltvedt X NEI Karii Finnevolden På valg 2022

REVISOR

Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Revisjonsselskapet AS v/Gro Backer X Gjenvalg På valg 2022
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VEDTEKTER
DNT TELEMARK

VEDTEKTER FOR DNT TELEMARK

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

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

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

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

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

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er DNT Telemarks øverste organ. Årsmøtet 
holdes innen utgangen av mars hvert år og innkalles 
med minst 4 ukers skriftlig varsel til turlagene. Sammen 
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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. 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 
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3 koordinatorer samt leder av eiendom/driftutvalg og 
leder av natur og miljøutvalg etter § 6 g, h og i.  

§ 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 
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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. 

§ 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.
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Turlagets aktiviteter har også i 2021 vært tydelig preget av pandemien. 
Flere turer ble avlyst og turlagets årsmøte ble avholdt på Teams med 12 
deltakere inklusiv styret. Turlagets fokus er å sikre en god tilgang til naturen ved 
planlagte utbygginger i kommunen, og dette sikret ved at turlaget gir innspill til 
reguleringsplaner og andre relevante kommuneplaner. 

Kyststien 
Typiske aktiviteter på kyststien har vært 
rydding, merking og skilting. Etter 
vinteren har det vært en del rydding av 
vindfall langs stien. Det er igangsatt et
arbeid med å bytte ut de gamle tre 
skiltene med grønne skilt av aluminium. 

Andre turstier 
Langs stien Rugtvedt-Hydal er det 
montert en klopp. Langs Oldtidsveien 
er det ryddet, fjernet vindfall, bygget 2 
klopper samt merket og montert skilt. 
Stien Stokkevannet Rundt er ryddet og 
merket. Stien Bakke-Auråa er ryddet og 
merket. Langs turstien Hørsfjell Rundt 
er merkingen oppfrisket. Turstien inn 
mot Gonge er ryddet, merket og stolper 
montert. Stien Bamble Kirke-Stillinga 
er ryddet, stolper, skilter og 2 klopper 
montert. 

Turer og aktiviteter
Barnas Turlag har hatt et aktivt år og 
gjennomført 8 arrangementer med 
totalt 393 deltakere. Mest populær var 
refleksturen til Sandvika som samlet 76 
deltakere.  
Aktiv i 100 har også hatt et aktivt år 
med totalt 62 turer. Antallet deltakere 
totalt ble 1660 og dette er en liten 
økning i forhold 2020 på tross av flere 
restriksjoner og avlysninger grunnet 

pandemien. Turlaget gjennomførte kun 
1 onsdagstur dette året. Dette på grunn 
av en ombinasjon av pandemien og 
sykdom. 

Dugnadsarbeid 
Bamble Turlag avholder normalt et 
dugnadsmøte hver vår for å planlegge 
årets dugnadsarbeid. Dette møtet måtte 
avlyses i 2021 grunnet pandemien. 
Til tross for dette ble det gjennomført 
1005 dugnadstimer og dette er en 
reduksjon på 500 timer i forhold til 
2020. På Kyststien i 2021 ble det 
utført 543 dugnadstimer. På stier 
utenom Kyststien ble det utført 462 
dugnadstimer.  
Bamble Turlag har nå fått en egen 
hjemmeside på nettet og er også på 
Facebook.

BAMBLE TURL AG 2021
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Coronarestriksjoner gjorde, som for 
mange andre, at arrangementer ikke 
ble gjennomført. Det påvirket også 
påmeldingen til noen turer og gjorde 
at vi måtte avlyse pga. for få påmeldte. 
Kom-deg-ut dagen i februar ble 
avlyst pga. mangel på snø og Kom-
deg-ut i september ble avlyst pga. 
coronarestriksjoner.

Turlaget har videreført hverdagsturene 
på ettermiddagene i ukedagene. Målet 
for turene i år var nye steder utenom 
Sjekk-ut lista vår. Vi hadde varierende 
oppmøte, noe var væravhenging og 
noe var ikke riktig tidspunkt. Vi opplever 
trenden fra i fjor fortsetter, hvor folk går 
mye mer på tur på egenhånd og ikke 
har det store behovet for fellesturer.

SjekkUt økte sine innsjekkinger fra 
fjorårets rekord.  Gautefall Turlag har 
hatt totalt 51 registreringspunkter rundt 
om i kommunen i SjekkUt-systemet, 
hvorav 20 har vært med i konkurransen 
om premier. 914 ulike deltakere meldte 
seg på lista for turer i Drangedal. Det 
ble gjort over 5350 innsjekkinger på 
de ulike turene våre. (flest i hele Norge) 
80 stykker klarte målet på 15 turer. 21 
av 80 gikk også alle 20 turene på lista. I 
samarbeid med Drangedal sparebank 
fikk disse utdelt flotte thermokopper/ 
drikkeflasker/t-skjorter i premie for 
innsatsen.

Vi har fått gjennomført 3 av 5 dagsturer, 
med varierende oppmøte. Størst suksess 
var turen til Tønbrek på Villblomstens 
dag. Dette var en lavterskeltur og var 
veldig populær, flott ledet av Else 

Selman
Også turen til Canvas Hotel 
var populær. Noen av de andre 
dagsturene ble begrenset pga. strenge 
coronarestriksjoner på bl.a. transport 
og noen hadde for få påmeldte. 

Turlaget gjentok hytte-til-hyttetur- 
suksessen fra i fjor, og hadde i 
samarbeid med Skien Turlag med oss 
13 stk. på en 3-dagers tur til Trekanten i 
Rondane. Turen hadde all slags vær, fra 
strålende sol til snø.

Opptur ble en flott dag med over 50 
ungdommer og lærere på tur til vår nye 
sentrumsnære gapahuk, Brakneshuken 
i september. Seniorgruppa fikk 
gjennomført alle turene unntatt en, 
og var fornøyde med å få med litt flere 
mannfolk på turene. 

Barnas turlag mangler ildsjeler og vi 
håper at vi finner noen som kan tenke 
seg å puste liv i dem igjen. DNT Ung 
legges på is inntil videre.

Kurs og deltakelse på arrangementer
På grunn av coronapandemien har det 
vært mange avlyste arrangementer i år. 
Eldbjørg deltok på det digitale årsmøtet 
i DNT Telemark og Knut har vært på 
lokallagssamling i Vrådal i oktober. 
Eldbjørg var i Vrådal en dag og fortalte 
om arbeidet vårt med å få satt opp 
Brakneshuken. 
Knut har bidratt mye med SjekkUt, 
UT.no og digitale løsninger. 

Dugnad
Årets største dugnadsprosjekt var

GAUTEFALL TURL AG 2021

Gautefall turlag hadde som året før et rikholdig variert turprogram planlagt i 2021.  
27 turer og ulike aktiviteter sto på blokka. 
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Turlagets intensjon om å få folk ut på 
tur og drive helsefremmede arbeid har 
absolutt også vært gjeldende for året 
2021. Det gjenspeiles også i hvor mye 
besøk det har vært både på Stangnes 
og på Jambakkmyra, og at turstiene er 
godt brukt. 

Kragerø turlag kan se tilbake til et 
år med mye aktivitet både blant 
turgåere og dugnadsinnsats av ivrige 
medlemmer. Det foregår to prosjekter 
som skal værestilles i 2022. Det 
er bygging av toalett på Stangnes, 
og ei hytte med enkel standard på 
Skarpenæring. Det har blitt lagt ned 

mange dugnadstimer her av ivrige 
sjeler. 
Stangnes har også i 2021 hatt en 
stor tilstrømning av besøkende, 
mange dagsbesøk, men også mange 
som har overnattet på svabergene 
og i hengekøyer. Vi får stadig 
tilbakemeldinger på hvor flott det er på 
Stangnes og de besøkende setter stor 
pris på det arbeidet turlaget nedlegger.

I 2021 er det utført totalt 714 
dugnadstimer på Stangnes som fordeler 
seg slik: 442 dugnadstimer knyttet 
til selve vedlikeholdet av området, 72 
timer knyttet til vaffelvaktene (åpent 9

KR AGERØ  TURL AG  2021

Kragerø turlag har hatt et år med mye aktivitet selv om også året 2021 par preg av 
pandemien Covid 19. 
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byggingen av Brakneshuken, både 
frakting, bygging/montering, beising 
og tilrettelegging av området har 
krevd mye tid. Helikopter måtte til for 
å få materialene opp på toppen. Men 
resultatet ble veldig bra der den ligger 
på toppen av Braknesheia med praktfull 
utsikt over Drangedal sentrum og Toke. 
Vi hadde en flott åpningstur 29.06, hvor 
Jon Atle fra DNT- Telemark åpnet den 
offisielt. Konklusjonen hans var at den 
var vakkert plassert, men hadde en av de
bratteste bakkene han hadde gått, som 
ikke var av stein.

ikke var av stein.
Heigeitilløypa har vært i fokus også i 
2021 med klopping av stien mellom 
Biathlonanlegget og opp begge veier 
til Himmelriket. Stien videre opp mot 
Bratsbergheikrysset ble tatt i høst.
Knut fikk med seg tjærebrenner Her-
mann Gautefald og fikk tjæret Tjenn-
huken. Verandabygging blir prioritet 
neste år.
Litt av Bleka rundt er tatt, men vi må 
legge om stien og ta resten av Store 
Øyvann rundt til neste år.

Vi fikk endelig godkjenning på å merke 
hele stien rundt Langmyrheia og stien 
er opparbeidet/restaurert. Det mangler 
litt skilting, så er vi i mål. Det ble lagt 
ned mye arbeid i å registrere turer og 
turpunkter på Ut.no og SjekkUt, samt på 
sosiale medier.
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Det vart halde 8 styremøte i 2021 der 
to av møta vart halde digitalt på grunn 
av smittevern. Elles vart alle møta halde 
på kommunehuset i Kviteseid. 

Det vart pga. koronarestriksjonar berre 
gjennomført 3 fotturar det siste året 
og ingen skiturar. Det var Torget rundt, 
Draumenuten og ein forkorta tur til 
Brokefjell. På nokre av turane var det 
godt oppmøte, medan det på andre 
turar kom veldig få. Vi har også hatt 
litt ulike erfaringar med tanke på kor 
turvande nokre av deltakarane har 
vore. Variasjonane i oppmøte kan nok 
skuldast ver og om turen kolliderte med 
andre arrangement. Nokre turar blei 
avlyste pga. ver og føre.

SjekkUT-appen
Kviteseid Turlag hadde registrering på 
SjekkUT app frå 1.april til 1.november. 
Det var 278 innsjekkinger (106 i 
fjor ) i kategorien Kvardagsturar, 311 
i Turboturar (275 i fjor) og 188 i 
Toppturar (242 i fjor). Til saman var det 
777 innsjekkinger (mot 623 i fjor) i 
SjekkUT appen for 2021. 
Vi vil halde fram med å lage fleire nye 
postar så appen framleis kan vere 
attraktiv. 

Det var premiering i SjekkUT-appen 
for dei tre kategoriane med gåvekort til 
vinnarane hos Vrådal villmark & fritid, v/
Espen Ruud.

Turlaget har hatt to arrangementer i 
løpet av året. Jeanne Bø med Ibsen og 
fjellet på Austgardsnuten 5. september. 
Turlaget var vertar og bidrog med ein 
betydeleg dugnad særleg i form av 
kjøkkenteneste under DNT Telemark 
si lokallagssamling i Vrådal 29.-31. 
oktober. 

Dugnad mm:
På grunn av mykje nedfall vinteren 
20/21 har det vore ein god del 
stirydding og -vedlikehald. Ånås, 
Næring og Austgardsnuten har blitt 
remerka. 
På tampen av året kjøpte turlaget inn ei 
elektrisk motorsag med ekstra batteri 
til hjelp i stivedlikehaldet. Denne står 
hos Oddvar Hægeland og skal brukast 
av dei som har ansvar for dei seks 
turstiane som turlaget har. Utedoen på 
Austgardsnuten blei beisa.

Dugnadstimar totalt: 344 (står 900 i 
fjor, men det er ikkje registrerte tal slik 
som i år).

 søndager) og 200 timer som er relatert 
til prosjektet Nytt sanitæranlegg på 
Stangnes.

Det har i 2021 foregått skiltingen og 
merking av stier både ved Lovisenberg 
og på Levangsheia. Vi jobber med 
“Bystien”. Skiltingen er ferdig, men 
vi hadde håpet å få med nye E18 på 
infotavlene, derfor har vi avventet å 
få produsert disse. I samarbeid med 

Levangsheia IL og Levangsheia Vel er det 
sendt søknad på et tilsvarende prosjekt 
på Levangsheia.

Av større felles turer og arrangementer 
kan nevnes tur til Lårdagsstigen og 
kano Dørdal – Helle. Kano turen viste 
seg å være veldig populær. Det kan 
også nevnes åpning av «Bystien», 
suppesøndag – Anne Jambakksdag og 
Grøtsøndag på Jambakksmyra. 
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Turlaget hadde store ambisjonar med 
mange turar både for stor og små og 
ynskja å ha mange kurs og aktivitetar.
Styret hadde 3 styremøter.
Prosjektgruppa har kommet i mål med 
montering av klopper på Slåkå og noko 
opprusting av Grunningsdalsvegen.
Nokon stigar blei rydda og merka 
på nytt, og vi har fått en nye 
postkasser for toppturer Gøysen, 
Årnoteren, Bjørgenuten, Hattefjell, 
Ballongfararsteinen og Røysdalsnuten. 
Det gjenstår montasje på toppene, med 
fundemant/stolper.

Kurs og aktivitetar
• Opptur med 9. kl Seljord og 
Høydalsmo var vellykka.
• Turbotråkk Dyrskuplassen den 1/9 for 
barna i Seljord barnehage
• Friluftsskolen (3 dagars) blei 
gjennomført på Raudkleiv, dette året 
som del av Sommerskulen til Seljord 
kommune.

Nærturar
Hans Inge har annonsert flotte turer 
i år også. Den første var opning av ny 
sti til Sinuberg som Gunhild Kåsa mm 
har ordna. Langtur til Blåtjønnfjell 
saman med Bø turlag, og langtur til 
Hestenutan på Nord-Skorve.

DNT junior 2021
Det er Jette Bergfjord som er leiar DNT 
junior Seljord
DNT junior Seljord vart skipa våren 
2021 som ei gruppe under Seljord 
Turlag, for ungdom mellom 12 og 16 
år. DNT junior Kviteseid vart skipa på 
same tid, og det har vore samarbeid 
rundt aktivitetar på lik linje som mellom 
BT Seljord og Kviteseid. Gruppene har 
ein felles facebookside “DNT junior 
Seljord og DNT junior Kviteseid” der 
aktivitetar vert annonsert.

Det har vore utfordrande å rekruttere 
både ungdommar og frivillige til 
gruppa. Oppstart av DNT junior 
Seljord og Kviteseid har vore 
annonsert i DNT Telemark sine 
kanalar; heimeside, facebook og i 
medlemsbladet, samt i forbindelse 
med ein artikkel i Vest-Telemark Blad 
om turen til Via Ferrata i Fyresdal. 
Gruppa har oppretta ei facebookside 
der aktivitetar har vore annonsert. 
Det vart mellom anna levert ut flyers 
om aktiviteten “Hundekøyring og 
kennelbesøk” under Opptur. I tillegg 
har det vore annonsert etter frivillige 
både på frivillig.no og på DNT sine 
heimesider.
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SELJ ORD TURL AG 2021

Seljord turlag vert organisert med Barnas turlag, turgruppe og prosjektgruppe. I 
2021 fikk turlaget starta DNT junior, med Jette Bergfjord som leder.
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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 DNTs 
lokalsamling i Vrådal, samt noen møter 
med DNT Telemark digitalt. I 2021 
hadde Siljan Turlag 185 medlemmer. Det 
har vært en nedgang de to siste årene. 
Det er utført nærmere 1.400 timer med 
dugnad, en kjempejobb som blir utført år 
for år.

Informasjon
I 2021 fortsatte Siljan Turlag med å 
lage og sende ut en flyer til innbyggere 
i Siljan. Den inneholdt program for 
hele året 2021. I tillegg lages det 
flere flyere gjennom året for å få 
markedsført kommende arrangement, 
samt informasjon om medlemskap til 
fremmøtte på diverse arrangement.
I tillegg informerer Siljan Turlag i dnt.no/
telemark sin hjemmeside, Facebook og 
Kommunenytt.

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. I 2021 
møttes ikke løypeansvarlig til fellesmøte 
da Covid-19 satt en stopper for møte. 

Fra 2019 har Siljan Turlag hatt et 
samarbeid med Siljan Historielag om 

et prosjekt som heter «Historiske stier». 
Dette er et prosjekt som har dratt ut i 
tid da vi har ventet på DNT Telemark 
om tilskuddsordninger. Meningen var 
at denne historiske stien skulle gå via 
Lågendalen og videre østover. Det lar seg 
ikke gjennomføre og prosjektet forblir kun 
fra Kikut til Loppedåpan. 

Høsten 2021 har noen ildsjeler byttet 
ut 52 skilter ved Heivannet og området 
opp til Middagskollene. Det er et stort 
ønske fra befolkningen i Siljan at vi lager 
en løype rundt Øverbøtjønna. Turlaget 
engasjert Grenland Friluftsråd i 2021 
for at de skulle kontakte grunneiere rundt 
Øverbøtjønna for en evt. løype. Det var 
et stort flertall av grunneiere som var 
positive til dette, men mulig løype rundt 
Øverbøtjønna er nå avsluttet da vi ikke 
klarte å få til en sammenhengende løype 
rundt Øverbøtjønna. Gapahuken på 
Rubens plass blir godt besøkt og Ruben 
passer godt på stedet sammen med 
andre medhjelpere. 

Turer og aktiviteter
Siljan Turlags turer og aktiviteter startet 
litt dårlig pga Covid-19. Første del av året 
ble flere av arrangementene ble avlyst. 
Turen til Skriua og Ramsås sammen med 
Geoparken ble populære, ikke minst 
på grunn av gode guider som ga oss 
innblikk i vår fortid. I tillegg var turen til 
Middagskollene på Auen godt besøk. 
Det er et område som ikke blir brukt av så 
mange.  

SILJAN TURL AG 2021
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Siljan Turlag har også i år vært preget av Covid-19, men mange av arrangementene 
har gått som planlagt. Løypegruppa har ikke hatt fellesmøte, men løypene har blitt 
merket og ryddet som vanlig. 
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Kom deg ut-dagene (KDU) ble også 
i år godt besøkt. I februar var det ikke 
noe snø, sågjen ble KDU arrangert ved 
gapahuken på Sponsletta. I september 
ble KDU igjen arrangert sammen med 
andre lag og foreninger ved Gornin-
gen. I år var det litt mindre deltakere 
enn vanlig, men det var god stemning 
med lek og moro  Natten før ble det 
gjennomført «Natt i naturen». Dette er 
kjempepopulært og det var over 60 
personer som overnattet ved Gornin-
gen. Skuespiller Jeanne Bøe kom og 
underholdt alle de store og små som 
overnattet.

Årlig julesamling ble avholdt fredag 
19. november Jan Erik Tangen kom for å 
vise oss bilder og snakket om sine natu-
ropplevelser. Tema var «Åpne sanser». 
Kjempehyggelig kveld. 

Julegrantenningen lørdag 27. novem-
ber er noe Siljan Turlag syns er artig 
å være med på, ikke minst på grunn 
av fellesskapet med andre lag og 
foreninger, og næringer.
På vår stand i vårt popup-telt solgte vi 
varer fra DNT Telemark butikken og 
serverte skaugkaffe. Vårt røde pop-
up-telt kom til sin rett ved at den var 
godt opplyst, det er god markedsføring.
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DNT Topp 7 er et konsept utberedt over det ganske land. Fine turer helt uten 
tidtaking eller konkurranse, men byr på turglede, heiing og vandrere i alle aldere. 
Meny samarbeider om dette arrangementet. Skien Turlag har normalt sin Topp 7 
tur i mai- og den går fra Skien til Porsgrunn over 7 topper fordelt på ca. 2 mil.all 
deltakere har ligget på 40-50 stk. 

Ved utgangen av 2021 teller Skien 
Turlag 3018 medlemmer. 
Partnerskapsavtalen med Skien 
Kommune, fattet i bystyret desember 
2020, ble enstemmig vedtatt i 
våres av bystyret, formannskapet 
og Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv 
og frivillighet. Dette gir turlaget en 
stabilitet og forutsigbarhet som gjør at 
planlegging av dugnad, aktiviteter eller 
andre tiltak kan gjøres uten forbehold 
om nødvendige midler vil kunne 
fremskaffes. 

Dugnadsånden er sterk og til sammen 
har frivillige i turlaget lagt ned 
9400 timer med dugnad. Spesielt i 
Løypegruppa har det vært stor aktivitet 
og det er tydelig at den sosiale rammen 
rundt arbeidet er vel så viktig som den 

gode jobben de utfører.

Det har også i år blitt lagt ned et stort 
stykke arbeid i å rydde nye stier og 
vedlikehold av godt etablerte stier. 
Broer er fornyet, gangbaner og klopper 
er lagt ut og skilting og merking er 
foretatt. Med god støtte fra flere hold, 
blant annet Sparebank Sør og Gulset 
Nærmiljøsenter har henholdsvis 
rundløypa Svanstul-Nare og stier i 
Gulsetområde blitt vesentlig opprustet. 

På grunn av Covid-19 har også 2021 
vært et krevende år for hyttetilsynene. 
Tiltak som forhåndsbooking og grundig 
smittevask preget sesongen, men 
jevnlig besøk av gjester har det vært til 
tross.
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Fugleleiken holdt åpent for 
vaffelsalg hver helg frem til påske 
med salg gjennom vindu på grunn 
av smitterestriksjoner. En alvorlig 
maurinvasjon gjorde at hytta måtte 
holdes stengt store deler av sommeren. 
Det var også innbrudd med hærverk 
på Fugleleiken i november. På 
Sommerseter er det etablert nytt 
hyttetilsyn og i august ble en markering 
av 25-års jubileum for leie av hytten 
gjennomført.

Lavterskelgruppa kunne i år feire 
10-års jubileum, men Covid-19 satte 
dessverre en stopper for markeringen. 
27 av 41 planlagte turer ble 
gjennomført og deltakerantallet har 

vært stabilt høyt på gjennomsnittlig 36 
pr tur. Seniorgruppen har gjennomført 
16 av 24 planlagte turer med et snitt på 
20 deltakere pr tur. 

Regnskapet for året kommer ut omtrent 
i balanse og fordi årsmøte måtte 
utgå har samme styre som for 2020 
fortsatt en periode til. Aktivgruppa har 
lykkes med å gjennomføre 10 av 15 
planlagte turer, med et snitt på litt over 
14 deltakere pr tur. Men yogahelg til 
Øitangen og skitur til Sommerseter 
med overnatting måtte dessverre 
avlyses. Ønske om å benytte turlagets- 
og DNTTs hytter ble også i år vanskelig 
å innfri da pandemien satte en stopper 
for dette. 

Dette har ført til at 2 av styremøtene 
har blitt avholdt på Teams og at 
arrangementer ikke har vært så aktuelt 
å gjennomføre. Det har derfor vært 
liten aktivitet mhp. arrangementer dette 
året.
Vi har hatt 4 styremøter i perioden, 2 
før sommeren og 2 etter. Aktivitetene 
som har blitt gjort har vært via Ti-
topper’n, Stirydderlaget og Barnas 
Turlag. Koronasituasjonen har også 
medført at vi heller ikke i år har 
markedsført utlånsavtalen på utstyret til 
turlaget aktivt.

Ti-topper’n har blitt markedsført i 
sosiale medier, men det har vært lavere 
salg og innlevering av Ti-topper kort i 
år og vi ser at vi alle bør bli flinkere til 
å legge ut bilder etc. på sosiale medier 
FB/Instagram og å bruke #’ene
Dette til tross så har Gjuvhovd vært et 
veldig populært utfartssted også i år.

Dette er nok nå først og fremst pga. 
generell markedsføring i sosiale medier 
som ikke har direkte tilknytning til 
10-topper’n lenger, men uansett fører 
dette til at det til tider er stor pågang 
på de få parkeringsplassene som er 
øremerket dette turmålet.
For å forsøke å bidra til en bedre 
løsning mhp. parkering til Gjuvhovd, 
og Sondrestaulnuten, som har samme 
utgangspunkt, sendte Turlaget inn et 
skriftlig innspill til Tinn kommunes «Plan 
for kultur, idrett og fysisk aktivitet» med 
frist i juni -21.

Det har blitt jobbet videre med 
grunneieravtalene i forhold til Ti-topp 
stiene der det har vært aktuelt.
Etter et år med liten aktivitet mhp. 
arrangementer ser det nå ut til at 
koronaituasjonen tilsier at vi kan være 
mer aktive i 2022. 

Året 2021 har igjen blitt preget av Covid 19-situasjonen. 
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Årsmøte ble avholdt 10.februar på Teams. 

Turer og kurs
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. Stor takk til Janne Bøe for å vise oss et innblikk i Per Gynt sin verden – ikke 
minst spesialkonserten i Møsstrond Kyrkje.

Møtevirksomhet
Det ble holdt et styremøte - mye av kontakt og planlegging går i stor grad via Face-
book, Messenger og e-post.
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Ti`toppern 
Hovedoppgaven til Ti`toppern er å 
legge til rette for turer i Tinn. Vi har 
egne ruter som vi merker selv og turer 
som allerede er merket. 

 Ti`topper- sesongen var 1.mai -30. 
november. Utsalgsstedene våre er 
Sandviken Camping og VisitRjukan. 
Arena kompetanse trykte opp 500 
klippekort og 250 brosjyrer. Det ble 
solgt langt flere klippekort enn det ble 
levert inn i år. Vi er usikre på årsaken. 

Ti`topper-gruppa har til sammen 
hatt 7 møter. Vi har forholdt oss til et 
detaljert årshjul. Dette har vært vår 
arbeidsinstruks som vi bruker mer 
eller mindre punktlig. Denne gruppa 
har i år bestått av Hanne Lien, Hedda 
Rist Frydenberg, Lene Fusche og 
Inger Mari Nymoen. Vi samarbeider 
med Stirydderlaget. Der vi eller 
stirydderlaget får tilbakemelding om 
eventuelle skader ol. på våre stier stiller 
stirydderlaget opp og rydder. 

Ti`toppern har egen facebookside.Her 
legger vi ut informasjon om turene og 
eventuelle hendelser. Alle i gruppa er 
med og administrerer siden.

Stirydderlaget
Vi fikk i 2021 ett nytt medlem og var pr 
30.12.2021 12 medlemmer, to damer 
og ti menn.
I 2021 har dugnadene i hovedsak gått 
med til rydding av busker og nedfall. 
Dvs. at det har vært lite med skilting og 
merking i år, da mye av dette ble gjort 
året før.
Alle dugnadene i år ble i hovedsak 
utført på våren og forsommeren. Vi har 
i 2021 gjennomført 7 dugnader.

Det er ikke slik at alle 12 medlemmene 
er med hver gang, men noen er spesielt 
flinke og andre er med når de kan, så vi 
har vært i snitt 4-5 stk. på hver dugnad, 
og noen ganger flere.
Dette har til sammen generert 
9 enkeltfremmøter og 152 
dugnadstimer.
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BARNA S  TURL AG BAMBLE 2021

Kom deg ut-dagen i februar var starten 
på sesongen, og mange fant veien 
til isen på Dammane på Sundby. Vi 
har utforsket naturen utenfor de mest 
kjente stiene, med en nistetur til Storås 
fra Bamble Kirke og pinnebrødtur til 
Sigbjørntjønn på Herre. 
Sommerturen vår til Langøya måtte 
grunnet koronasituasjonen flyttes 
til Krogshavn, men vi hadde en flott 
aktivitetsdag med leker og grilling der. 

Årets store happening var Kom deg ut-
dagen på Jomfruland. Der ble vi fraktet 
ut med taxibåtene, og hadde en full dag 

med natursti og aktiviteter, samt grilling 
av pølser.  Rund 65 mennesker møtte 
opp til tur rundt fortet i Langesund, selv 
i høstværet med noe vind og duskregn. 
Pølser grillet på bål og kakao ble servert 
nede i Steinvika etter rundturen. Enda 
flere dukket opp til reflekstur i mørket 
ned til Sandvika. En spennende tur for 
både store og små, som med hodelykter 
på fant veien ned til bålet vårt på 
stranda. 

Tradisjonen tro avsluttet vi turåret 
med en skikkelig nissefest i skogen ved 
Kleppseter Gård.

Vi i Barnas Turlag Bamble har hatt et flott turår, med 8 arrangerte turer. 

Fo
to

: G
ro

 H
ill

es
ta

d

B
A

R
N

A
S

 T
U

R
L

A
G

BARNA S  TURL AG KR AGERØ 2021

Fysisk arrangement på Kom deg ut-da-
gen 08.02 lot seg dessverre ikke gjen-
nomføre  pga korona. Det ble imidlertid 
arrangert fotokonkurranse på Facebook 
og Instagram. Det ble levert ut premier 
i etterkant. 

13.juni var det satt opp tur til Tjørull i 
Nissedal sammen med Barnas turlag 
Havrefjell, denne ble dessverre avlyst da 
det ikke var noen påmeldte. 

Vi har heldige og fikk midler til fire 

kanoer av Storebrand. Disse skulle være 
en stor del av Kom deg ut-dagen 5. 
september. Det var dessverre ikke mulig 
å arrangere fellestur pga lokalt korona 
utbrudd. Det ble i etterkant arrangert 
en intimtur ned Kammerfosselva. Fin tur 
som trolig vil bli gjentatt med en større 
gjeng på et senere tidspunkt!

Det har gjennom året blitt delt tips om 
lokale topper, nærturer, inspirasjon 
samt informasjon fra DNT lokalt og 
sentralt via Instagram og Facebook.  

Fo
to

: B
ar

na
s T

ur
la

g 
K

ra
ge

rø



51 Å R S R A P P O R T 2 0 2 1

BARNA S  TURL AG MIDT-TELEMARK

Året startet med en koronatilpasset 
markering av kom-deg- ut dagen der 
barna ble tipset om at de kunne ta 
“selfie” med den store Turbobamsen tre 
ulike steder på Lifjell rundt parkeringa 
på Jønnbu. Det var skikkelig surt denne 
dagen så det var bare de tøffeste som 
våget seg ut :-) 

I mars hadde vi planlagt skileik på Lifjell 
og Turbokveldsmat i en av barnehagene 
i Bø, begge disse arrangementene 
ble avlyst pga smittesituasjonen i 
kommunen. Men i april var det duket 
for søppelplukking i friluftsområdet 
Evjudalen i Bø sentrum. Her tok 
deltakerne med sin egen kveldsmat 
som ble inntatt etter at mange store 
søppelsekker var fylt med mye rart som 
vi fant langs bekken og i kratt og buskas 
ellers i dalen. Vi dro tilogmed opp noen 
rustne sykler og dekk fra bekken og 
jammen meg var det mange munnbind 
som lå og fløyt rundtomkring. Dette er 
et arrangement vi har hatt i flere år og 
ungene er kjempeflinke til å gjøre en 
innsats. 

I mai hadde vi et arrangement for 
de litt større barna i strålende sol og 
varme. Det ble buldring på noen store 
steiner i skogen som går under navnet 
“Ballestein”. Her var det også slak line 
og hengekøyer i skogen. Stien inn til 
steinene ble merka så det skulle gå an 
å komme når det passet best i løpet av 
dagen. Neste arrangement var også 
koronatilpasset og vi hadde lagt opp til 
blomstervandring på egenhånd fra Evju 

bygdetun og ned til gamle slåtteenger 
og beitemark mot Bøelva. Her var det 
infoplakater om ulike villblomster og 
blomsterbingo. Mange tok turen og 
hygget seg med å tegne litt etterpå og 
de som ville kunne få seg et fantastisk 
måltid med svært kortreist mat fra Evju 
mathage. 

I september var vi igjen heldige med 
været og det ble et flott arrangement 
på kom deg ut dagen på Lifjell. 
Her kunne turgåerne prøve seg på 
“Tretopperen” som er en rundtur på 
små topper i relativt kort avstand fra 
parkeringsplassen på Jønnbu. Mange 
var fornøyd med 1 topp og rast i 
Bestemorsløyfa, mens andre tok både 
to og tre topper. På toppene var det 
kodeord som skulle noteres og ved 
rasteplassen i Bestemorsløyfa var det 
natursti. På grunn av ekstrem tørke og 
brannfare ble grillpølser byttet ut med 
epler fra Sauherad.
 
Siste tur ut 2021 var 
reflekstur i nærskogen en kald 
novemberettermiddag. Det ble rigga 
til med flere bål og reflekser i trærne. 
Dette var spennende og stemningsfylt 
for de som våget seg ut denne iskalde 
ettermiddagen. 

Vi avsluttet turåret med en liten 
planleggingstur for de aktive turlederne 
som etterhvert ikke er så mange. Men 
vi gyver på et nytt turår og når vi skriver 
februar 2022 har det vist seg at vi har 
styrket laget :-) 
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BARNA S TURL AG NOME 2021

Barnas turlag i Nome markerte Kom 
deg ut- dagen 7.februar ved å henge ut 
natursti/reflesløype til Harpås, slik at 
barn og voksne kunne ta turen når det 
passet for dem. Det hang fine premier 
på toppen som motiverte mange barn 
til å komme seg helt opp!  var det 
varme bålpanner, gratis mandariner 
og sitteunderlag til alle  på stranda ved 
Nomevann og mulighet for å låne og 
gå på skøyter. Nome Røde kors var en 
god medarrangør denne dagen. 

På grunn av korona ble det et opphold 
i arrangementer frem til høstferien. Da 
hang vi ut ny natursti opp til Vindsås, 
som mange benyttet seg av! 17.okto-
ber arrangerte vi en tur til Vindsås i 
strålende solskinn og med turbingoen 
til DNT som en populær aktivitet. 

14. november tok vi turen til Hollatjern 
på Ulefoss. Turbo delte ut grillpinner til 
barna, og det ble mye kos rundt bålet 
denne dagen.

Året ble avsluttet med en førjulstur til 
Trollskogen i Bø/Seljord – på frivil-
lighetens dag 5.desember. Det var 45 
deltakere og mange spente barn. De 
lurte på om det var ekte troll der, men 
heldigvis var det bare bittesmå troll 
som hadde gjemt seg på ulike steder 
og som det var spennende om de klarte 
å finne! Underveis på turen dukket nis-
semor opp med hjemmebakte boller til 
alle. Det var godt med snø og den hang 
tungt fra trærne. En impulsiv aktivitet 
ble å dytte i trærne, slik at barna fikk en 
skikkelig god snødusj! Dette var veldig 
moro og ble en fin måte å få alle barna 
motivert til å gå helt fram til nissefar og 
Turbo, som delte ut varm grøt og gløgg 
ved bålplassen. Vi fikk besøk av en hest 
med nisselue og barna fikk sitte på 
hesteryggen en liten runde hver. Turen 
ble avsluttet med godteposer fra nissen 
og snøbading med Turbo. 

Vi gleder oss til mange flere turer i 
2022!
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Barnas Turlag Nome hadde to turer i 2020, og det var på Kom deg ut- 
dagene i februar og september.

BARNA S TURL AG SKIEN 2021 
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Barnas Turlag har ikke kunne arrangerer 
aktiviteter som normalt, men styret er 
stabilt. Med tilpasninger har det vært 

gjennomført en «forenklet utgave» 
av KDU-dagen på Hvitsteintjenn i 
september i tillegg til grøtfest. 



Barnas Turlag Siljan hadde 8 turer og aktiviteter planlagt dette året, men som i 
fjor har også dette turåret vært preget av korona. 

BARNA S TURL AG SILJAN 2021

Vinterens kom deg ut dag lot seg 
dessverre ikke gjennomføre grunnet 
smittesituasjonen vi befant oss i. I 
stedet ble det hengt opp en natursti 
rundt et populært tursted i Siljan, 
nemlig Galtetjønn. Mange syns det var 
hyggelig med noe å gjøre i en tid der 
det skjedde lite og naturstien ble godt 
besøkt. De andre vinterturene måtte 
dessverre avlyses grunnet værforhold 
og covid.

Så var det sommer og tid for årets 
første tur, kanocamp ved Sporevatn. 
Det var få påmeldte siden det var 
usikkert om den kunne gjennomføres, 
men en flott tur ble det likevel med 
9 påmeldte. Det ble fisking, bading, 
kanopadling, grilling og lek. 

Så var det tid for natt i naturen 4. – 5. 
september, ved Gorningen. Dette ble 

årets høydepunkt, en fantastisk tur med 
hele 26 barn og 22 voksne! Vi var så 
heldige å starte arrangementet med 
et besøk av Jeanne Bøe. Alle barna 
satt som tente lys mens hun spilte Peer 
Gynt! Etter det ble det fisking, bading, 
grilling og masse lek. Det beste på 
overnattingen var da det ble så mørkt at 
de kunne ha på seg hodelykter og løpe 
i mørket! Neste dag startet kom deg 
ut dagen og de fleste ble også med på 
dette. 

Refleksturen 18. November ble 
også en stor suksess. Det møtte 
opp hele 45 voksne og barn som 
koste seg på ettermiddagstur med 
bålkos, hodelykter og kosebamser. 
Julekinoen måtte dessverre avlyses da 
smittetallene økte, og restriksjonene 
ble strammet inn.

BARNA S TURL AG SELJ ORD/KVITESEID

Seljord og Kviteseid BT har samarbeida godt i 2021 også. Til tross for korona har 
programmet vårt stort sett gått som normalt. 
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Kom-deg-ut-dagen 7/2: 
Vinteraktivitetar med hundekøyring, 
skøyter og ishockey, natursti og 

bålkos på Morgedalstjønni. Nær 50 
deltakarar. Samarbeid med Morgedal 
idrottslag og 3 eksterne hundekøyrarar. 
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Overnattingstur på Kvambekkheia med 
orreleik/tiurleik 1.-2. mai. 8 barn og 
5 vaksne. Samarbeid med grunneigar 
som køyrde bagasjen på snoskuter og 
skaffa ved, og Jeger-og Fiskeforeininga 
v/Odd Høydahl som kom og fortalde 
om fugleleiken i området. Me såg spor 
og bæsj etter tiur, og høyrde ljoden av 
orreleik.

Tur til Paraplysteinen i Morgedal 
5. juni. Nydeleg sommarver. 21 
deltakarar.

Friluftsskule 3 dagar fyrste veka i 
skulane sin sommarferie på Raukleiv 
i Seljord. 21 deltakarar. Leikar, 
opplæring i allemannsrett og sporlaus 
ferdsel, tenning av bål, slå leir/sette 
opp lavvo/hengekøye/telt. Topptur og 
pannekakesteiking på Årnoteren 700 
moh, bading og fisking i Kroktjønn 
og Havretjønn. Eigne turleiarar frå 
DNT Telemark, og hjelp frå frivillige/
Sommarskulen i Seljord. 3 dagar med 

friluftsskule i Kviteseid etterpå.
Turbotråkk 1/9 til Dyrskuplassen med 
Heddeli og Tussejuv barnehage.
Sauesanking og vikingebesøk, Sudbø 
i Åmotsdal 4. september. Karding og 
spinning av ull, natursti og bålmat. 
Samarbeid med saueeigar Hege 
Bjåland, Linnea Bang-Madsen frå 
Ung Husflid og vikingelina ved Seljord 
Folkehøgskule. 43 deltakarar og over 
500 sau! Reportasje i etterkant i Vest-
Telemark Blad.

26. september var me på fisketur til 
Tvitjønnan på Lifjell. Natursti med 
søte overraskingar på veg opp, fisking, 
bålmat og tur i robåt oppe på fjellet. 
Nydeleg haustver, 8 deltakarar. 
Samarbeid med Seljord Jeger og 
Fiskeforeining.
29.-31. oktober: Lokallagssamling 
Vrådal. Eige opplegg ved BT sundagen. 
7. november: Bålmat-tur til Langesjå i 
Åsgrend: Avlyst pga for få påmeldte.

Året 2021 ble ikke det beste turåret 
for Barnas Turlag Tinn. De fleste turene 
vi skulle gjennomføre ble avlyst og vi 
oppfordret familier å gå på tur på egen 
hånd.

Vi meldte for eksempel om fantastisk 
skøyteis på Tinnsjøen da det var Kom 
Deg Ut dagen 7. februar.
Vi oppfordret folk til å skaffe seg 
klippekort og delta i 10 toppern i Tinn. 

BARNA S  TURL AG TINN 2021
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BARNA S  TURL AG VINJE 2021

Kom deg ut dagen 7.Februar 
gjekk me på ski frå parkeringa på 
Hyllandstoppen og inn til Jønnardalen, 
det var rundt 30 i smått og stort 
som blei med denne dagen. Det blei 
fyra bål, grilla pylser, laga hopp og 
akebakke. Små og store kosa seg.

Hundekøyring 2.påskedag blei avlyst 
pga veldig mykje vind, ikkje så aktuelt 
å ta det seinare enn 2.påskedag heller 
pga snomengde. Så da gjekk denne 
aktiviteten ut.
Kom deg ut dagen 5.september; 
Gekk frå hyllandsheia og opp til 
Hovdestøylsnuten. Ein gjeng på ca 
20 i smått og stort tok turen ut denne 

dagen. Det blei grilling men ikkje med 
bål denne gongen, natursti på veg opp 
og trekking av premiar. Fin tur med 
herleg gjeng.

Me takkar for 2 fine turar i 2021 og 
kjenner på at me treng nye sjeler inn 
i Barnas Turlag som har masse nye 
idear. Me har lagt ut forespørsel om 
nye turlederar på sida til Barnas Turlag 
Vinje men det har ikkje meldt seg 
nokon enda. Me kryssar fingane for at 
nokon vil ta over stafettpinnen og ta 
med ungar på tur også i 2022, men 
foreløpig er det ei lita pause frå barnas 
turlag det kommande året.

Covid legg framleis ein dempar på turaktiviteten i 2021, men me planla 3 utflukter 
med barnas turlag i år. Det var Kom deg ut dagen 7.februar, hundekøyring, og Kom 
deg ut dagen igjen 5. September.
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Det ble oppfordret å delta i en 
orienteringsløype i Øyan om 
sommeren, Buferdsdag i slutten av mai 
og gå med dyra til seters til Håvardsrud 
Seterliv i Skirvedalen, det var Tinn-troll 
konkurranse, insektskurs for barn på 
Hardangervidda Nasjonalparksenter 
i august. Kom deg ut dagen 5. 
september ble gjennomført med 
ca 20 store og små. Vi gikk Trolltur i 
utgangspunkt fra Sandviken og svarte 
på spørsmål langs veien. Det ble delt 

ut fine premier til alle som var med.  
Det ble levert inn 23 klippekort i 10 
toppern i Tinn, alle barna fikk premie i 
starten av 2022.  

I slutten av oktober ville styret i Barnas 
Turlag pensjonere seg, men det var få 
og ingen som meldte sin interesse. Nå i 
starten av år 2022, har vi fått ny giv og 
vi gleder oss til mange flere turer i året 
som kommer!
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For andre år på rad forberedte vi for 
sesongen med litt høye skuldre og 
en usikkerhet om hva sesongen skulle 
bringe. Vi holdt stengt i påsken sammen 
med alle andre betjente anlegg i DNT, 
men hytta var bemannet i beredskap og 
vi brukte tiden på vask, matproduksjon 
til sommeren og forefallende 
vedlikehold. 

Vi åpnet dørene for sommersesongen 
med et ganske ferskt team etter flere 
år med stabile sommeransatte. Sigrun 
Seltveit ble ansatt som kokk og satte seg 
fort inn i Mogen sine mattradisjoner og 
la inn en formidabel innsats med Ole 
Andre Bergan som kjøkkenassistent.

Vi hadde en vellykket varedugnad 
med Fjellvåken der vi klarte å frakte 
inn flere tonn med varer. Under 
åpningsdugnaden ble det gjort 
åpningsvask, maling av rom og 
lakking av gulv i spisesalen og den lille 
peisestuen. Den lille peisestuen ble ofret 
til utvidelse av spisesal og en butikk, 
for å kunne øke kapasiteten på hytta. 
Vi hadde i snitt overnattingsbelegg på 
rundt 55% av vanlig kapasitet. Til tross 
for redusert kapasitet klarte vi et resultat 
som kan sammenlignes med normalår.

Etter en faglig vurdering av 
rehabilitering eller nybygg er vi et hakk 
nærmere en beslutning for å ta vare på 

Mogen i fremtiden. Vi har inngått en 
dialog med Vinje kommune for å finne 
løsning for oppgradering eller fornying 
av kloakkanlegg.

Mogen gjennomført et prosjekt rundt 
formidling om villrein og ferdsel 
samt økt bruk av reinkjøtt på menyen. 
Mogen ligger i et fokusområde for 
forvaltning av villrein og vi ser frem til 
videre utvikling av tiltak for å ta vare på 
rein, balansert mot ferdsel og bruk av 
område rundt Mogen. 

Mogen har fortsatt gode 
samarbeidspartnere i 
lokalmatprodusenter, med røye fra 
Møsvatn og høylandsfe fra Varli, fast på 
menyen. Man kan å glede seg til en sang 
eller historie under middagsservering. 

To år med pandemidrift har ført til 
erfaringer vi skal ta med oss videre og 
vi gleder oss til en mer normal sesong i 
2022.

MOGEN TURISTHY T TE
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GAUSTATOPPEN  TURISTHY T TE

Vi åpnet for ny sesong 20 februar.
Det var bra vær, sol og vind, men veldig 
hardpakket snø. Vinterferien hadde 
vi en del turister, men vi savnet alle 
svensker, dansker og tyskere. Det har 
vært lite gjester i ukedagene, men bra 
i helgene når været var bra. Vi hadde 
en del soloppgang-frokoster utover 
sesongen. 

Sesongen har vært en del preget 
av meteren og covid-19 – vi har 
ikke hatt mange selskaper og vi har 
hatt noe færre overnattinger pga. 
kohortoppdeling av rommene.

Litt tall fra 2021: 
Vaffel: 33656 stk
Kaffe: 14970 kopper
Kakao: 5575 kopper
Brus/vann :13120 flasker
Som dere ser, er det nok mye med i 
sekken her oppe
I 2021 startet Gaustabanen kiosk på 
Tuddalstippen som vi ser påvirker vårt 
salg noe.

2021 har levert mye bra vær, men vi 
ser at det nok var noe færre besøkende 
i juli. Men høsten ble bra med supert 
vær, så august og september ble travelt. 
Vi selger bra i vindusbutikken vår, folket 
vil ha litt suvenirer med seg hjem fra 
Gaustatoppen.

Vi har hatt mange flotte ansatte, mange 
er gjengangere fra tidligere. Vi har 

ikke hatt noen skader på ansatte. Det 
har heller ikke vært  noen alvorlig 
hendelser for turistene heller. Litt action 
ble det i påska da det gikk et snøras fra 
renne 11, men det var heldigvis ingen i 
raset.

Arrangement:
Litt færre arrangementer pga. Covid 
ble det også i år. Vi gjennomførte en 
noe redusert påske og 17. mai. Vi 
hadde besøk av Jeanne og IBSEN med 
Jon Ingebretsen på Gaustadagen og 
det ble arrangert Norseman Extreme 
triatlon.

Vi har vært litt linselus i 2021: 
 - Vi var med på OPPTUR radioprogram 
direkte fra Gaustatoppen. 
-Vi var med på en episode av 71° Nord, 
som sendes nå.
-Vi har hatt innspilling av Telemarksveka 
med Farmenkjendisar.
-Kokkeinnspilling fra toppen med DNTs 
Dag Terje Karp Solvang og Christer 
Rødseth på besøk.
-NRK laget reportasje fra toppen med 
stein som blir borte fra trappa og litt 
om de ansatte.

Vi har hatt stort søkelys på søppel også 
i 2021. Resultatet er en nedgang av 
søppel.
Alt i alt synes vi at 2021 sesongen var 
bra på Gaustatoppen turisthytte, vi 
håper at neste år bli enda bedre og at 
meteren ikke kommer tilbake. 
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Igjen i 2021 ble Kalhovd påvirket 
av koronasituasjonen i Norge. Dette 
viste seg allerede på vinteren, da det 
igjen ble bestemt at DNT-hyttene ikke 
skulle holde åpent i vintersesongen. 
Den ekstra tiden som vertskapet nå 
fikk, ble dermed brukt til å gi en ekstra 
kjærlig hånd til hytta. Blant annet 
ble trappegangen i Stova malt og 
resepsjonen og barseksjonen fikk et løft. 

Da sommeren kom, kunne vi endelig 
åpne Kalhovd igjen. Koronarestriksjoner 
har vi alle lært å leve med, og vi 
videreførte stort sett de samme rutinene 
vi hadde lært oss fra 2020. Dette 
betydde at vi igjen i 2021 opererte med 
halv kapasitet på hytta, bordservering 
av alkohol og ekstra renhold. Men det 
skulle ikke være korona som ble vår 
største utfordring denne sommeren. 

Rundt april hadde det gått et stort 
steinras ned på veien ved Trengsle, 
altså veien som fører opp til Kalhovd. 
Som resultat av dette måtte det utføres 
rassikring i fjellsiden, noe som førte til 
at veien til Kalhovd ble stengt i lange 
perioder. Dette viste seg å få store 
konsekvenser for vår omsetning, da det 
ble vanskelig for både overnattende 

gjester, men ikke minst dagsbesøkende 
å planlegge turen til Kalhovd. 
Rett før sommeråpning viste det seg 
at brønnen ved Kalhovd hadde fylt 
seg med grus, noe som gjorde at 
vanntilførselen til hytta ikke fungerte 
optimalt. I noen hektiske dager opp til 
åpning, var vi nervøse for om vi ville ha 
vann på hytta i det hele tatt. Heldigvis 
fikk vi renset brønnen, og vannet kom 
tilbake, men det påførte oss noen 
uforutsigbare kostnader.

Til tross for noen utfordringer i 2021 
har vi også hatt mange flotte dager på 
Kalhovd. Det var en flott sommer med 
supert vær, og vi hadde fine besøkstall 
gjennom hele sommeren. Selv ut mot 
sensommeren og høsten opplevde vi å 
ha mer travelt enn vanlig, da flere DNT-
grupper og skoleklasser kom på besøk 
og fylte opp hytta med gjester.

I 2021 fikk vi tildelt midler via 
Tinn kommune til oppstart av et 
sykkelprosjekt. Midlene har vi brukt 
på 15 nye sykler som vi skal leie ut fra 
sommersesongen 2022.

Fo
to

: M
ar

iu
s D

al
se

g 
Sæ

tr
e

K ALHOVD TURISTHY T TE



DNT ØITANGEN

Året som tross korona gikk helt fint!
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Øitangen måtte dette året heldigvis 
ikke stenge noe ned på utleie/driften, 
og det ble ingen permitteringer. Vi 
opprettholdt ekstra vasketiltak og alle 
besøkende forholdt seg til gjeldende 
restriksjoner og anbefalinger. Det ble 
mange besøk og overnattinger, og god 
stemning!

Siden utenlandsreiser ikke forekom noe 
særlig for privatpersoner dette året 
heller, ble sommeren booket opp av 
familier og folk på tur i eget land. Man 
merket en økning i dagsturister på øya, 
mange turgåere svingte innom for en 
rast på uteområdet vårt, og koste seg 
på stranda. Skoler, bedriftsmarkedet og 
store grupper, var de som likevel måtte 
avbestilte innimellom.

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 nokså lite utleid. De to 
robåtene vi har til utlån for gjester ble 
noe brukt.

Det er alltid noe å gjøre med 
vedlikehold og oppgraderinger på 
Øitangen. Stordugnaden i mars måtte 
avlyses pga. Korona, men to personer 
fra Kragerø kom og hjalp til med noe 
nedvask før aprilgjestene ankom.  
Dugnaden i september kunne avholdes 
med 15 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. En fin høstlørdag hadde vi 
et Ibsens Peer Gynt-samarbeid med 
skuespiller Jeanne Bøe, og et 20 talls 
personer koste seg på tur og noen 
overnattet.

Det har vært behov for innleid 
vaskehjelp i de mest hektiske 
periodene. Her har Karin som 
fastboende på Jomfruland vært til 
uvurderlig hjelp. Hun sluttet denne 
høsten etter jobbing mange år inn i 
pensjonisttilværelsen. Tusen takk til 
Karin!  Vi er så heldige at Therese på 
Jomfruland har kommet med på laget, 
og tar over som innleid hjelp på timer 
ved behov. 
Vi har hatt en flink og hyggelig 
hospitant via Keops, mye godt 
malingsarbeid er utført. Dette har vært 
en fin ordning for alle parter.
Det jobbes kontinuerlig med 
markedsføring og salg for mer besøk 
på høst og vinter. Gode planer og 
strategier er laget.
DNT Øitangen takker alle for et 
minnerikt 2020!



I mars/april førte strenge smittevern-
stiltak til at Tursenteret måtte holde 
stengt noen uker. Det var likevel beman-
net, og publikum kunne ta kontakt via 
telefon eller e-post for turtips, bestilling 
av varer eller for å avtale utlevering av 
nøkler til hyttene. 

Mot sommeren begynte folk å røre på 
seg igjen, og vi fikk besøk av mange som 
trengte hjelp med kart og turutstyr, og 
ønsket råd eller hjelp til turplanlegging 
og hyttebestilling. 

Besøkstall har vi ikke, og det er vanskelig 

å sammenligne trafikken uten noe godt 
normalår å sammenligne med – men 
omsetninga i butikken endte tilnærma 
likt med 2020. 

I 2021 har vi jobbet med å gjøre 
Tursenteret synlig her ved Landmann-
storget, og å gjøre det fristende for for-
bipasserende å komme innom. Særlig 
viktig er de som ikke er medlemmer, 
eller kjenner DNT fra før. Butikken er en 
liten del av Tursenteret, men kan gjøre at 
vi får gjester som ellers ikke ville kommet 
inn døra – og kan slik sett spille en rolle 
også i medlemsrekruttering. 
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DNT TELEMARKS TURSENTER

2021 ble enda et år med pandemi. 
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Aktivitetsavdelingen i DNT Telemark 
har hatt som mål å styrke frivilligheten 
i organisasjonen, og å stimulere 
til økt aktivitet i lokallagene, samt 
ellers i befolkningen. I tillegg har vi 
jobbet med å fremstå som en tydelig 
samfunnsaktør. I løpet av 2021 har 
det dessuten blitt jobbet godt med 
organiseringen av aktivitetsavdelingen, 
og det er besluttet at vi i fremtiden 
kommer til å satse på følgende 4 
områder: barn og ungdom, skole og 
barnehage, kortreist friluftsliv, samt 
mangfold og inkludering. Målet på 
lang sikt er å ha en ansatt i full stilling til 
hver av disse satsningsområdene.  

Når det gjelder aktiviteten hos oss, 
ble dessverre også store deler av 
2021 preget av koronarestriksjoner, 
i likhet med 2020. Men dette ble 
året hvor vi fortsatte å tilpasse 
oss, og gjennomførte etter beste 
evne – etter til enhver tid gjeldende 
koronarestriksjoner. Frivillig 
kursholder hos oss, Bjørn Rasmussen, 
gjennomførte i vårhalvåret 4 digitale 
ambassadørkurs, med til sammen 90 
deltakere. Stor suksess – og et veldig 
godt eksempel på hvordan situasjonen 
tvang oss til å ta i bruk ny, ofte digital, 
lærdom inn i jobben med å engasjere 
og inspirere flere til aktiv deltakelse i 
friluftslivet.
skoleår med en flott friluftsopplevelse i 
sosialt fellesskap!

aktivitet begge steder i 2021. 

Barn og ungdom
Vinterens Kom deg ut-dag i februar 
ble dessverre redusert, men 3 steder 
lyktes man med å gjennomføre fysiske 
arrangementer. Andre steder ble det 
satt opp stands, og det ble dessuten 
oppfordret via digitale kanaler til 
å komme seg ut denne dagen. På 
høstens Kom deg ut-dag derimot, ble 
det arrangert 7 store og flotte fysiske 
arrangementer, som til sammen 
sørget for at et tusentalls mennesker 
fikk en smakebit av DNT og lavterskel-
friluftslivet denne dagen.

Sommeren 2021 løsnet det heldigvis 
litt koronamessig, og vi fikk arrangert 
mange ulike aktiviteter og turer for 
barn og ungdom. Vi gjennomførte 4 
friluftsskoler, i Seljord, Kviteseid, Skien 
og Bø, for barn mellom 10 og 13 år, 
samt sommermoro i Bamble for 20 
barn i alderen 8-10 år. På programmet 
sto alt fra krabbefiske og matlaging 
til opplæring i kart og kompass. 
Dessuten ble det arrangert Via Ferrata 
for ungdom både i Gautefall og i 
Fyresdal, samt dagstur for ungdom 
til Gaustatoppen, Camp Kalhovd (en 
ukes sommerleir for ungdom mellom 
12 og 16 år) og hyttetur til Mogen for 
barnefamilier i løpet juli og august.

Også i 2021 (som i 2020) ble 

DNT TELMARKS AKTIVITET SAVDELING
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Turbotråkk gjennomført som en 
digital variant, der alle barnehager fikk 
tilsendt utstyr, natursti, Turbobamser 
og premier. Deretter sørget hver 
enkelt barnehage for å lage sitt eget 
Turbotråkk-arrangement i sitt område. 
48 barnehager deltok. Det er også 
gledelig at DNT sentralt i 2021 valgte 
å ta Turbotråkk inn i sin nasjonale 
prosjektportefølje – på lik linje med 
Kom deg ut-dagene og Opptur.

Opptur ble utsatt fra våren til høsten 
denne gangen, og derfor var det 9. 
klasse som ble invitert (altså vårens 8. 
klassinger). Ca. 1500 elever, fordelt 
på 7 fysiske arrangementer rundt 
om i hele Telemark, fikk en fin tur i 
sitt nærområde denne dagen – i helt 
fantastisk sensommervær!  

I løpet av 2021 fikk vi i 
aktivitetsavdelingen tilslag hos 
stiftelsen DAM på en søknad om 
midler til å starte opp DNT-skolen. 
Dette er et 3-årig prosjekt med økt 
satsing inn mot skoler og barnehager. 
Prosjektleder ansettes i løpet av 2022, 
før vi setter ordentlig i gang. Det gleder 
vi oss til!

Klart det går 
Turgruppa Klart det går arrangerer 
månedlige turer for personer med 
fysiske funksjonsnedsettelser. 

Vinteren og våren 2021 ble det 
dessverre ikke arrangert noe pga. 
restriksjonene, som blant annet 
innebar at deltakere ikke fikk møtes på 
tvers av kommuner. I Klart det går er 
det både deltagere og frivillige fra flere 
kommuner, så da ble det dessverre 

stopp. Men der vårhalvåret var trått, ble 
heldigvis høsthalvåret mye bedre. Da 
ble det arrangert flere turer, med godt 
oppmøte. I tillegg ble det delt hyppige 
turforslag på gruppas Facebook-side 
gjennom året.

Høsten 2021 kom endelig aktiviteten i 
gang igjen: 
26. september: padledag på 
Gorningen i Siljan, med pannekaker, 
bålkaffe og masse hygge.   
23. oktober: koselig tur til vikinghuset 
på Movann, med kruttsterk bålkaffe og 
ikke minst sjokoladebananer. Dessverre 
beit ikke fisken, men alle koste seg på 
tur.   
27. november: årets siste aktivitet ble 
en kombinert klatredag og turdag i 
Fritidsparken i Skien.   
11. desember: juleavslutning i skogen 
rundt bålet, med god stemning og 15 
deltakere. 
Totalt var det 35 deltakere og 15 
frivillige med på de 4 turene. 

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.
Hensikten med Rubenstur er å gi 
mestringsfølelse, glede og selvtillit 
til mennesker med ulike fysiske 
funksjonsnedsettelser. Ønsket er å vise 
deltagerne at det er mulig å bevege 
seg i høyfjellsnatur, til tross for de 
utfordringene en funksjonshemming 
gir. Turene gir store helsegevinster 
for deltakerne, og er for mange årets 
høydepunkt.  
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I 2021 ble nok en gang rammene 
rundt Rubenstur litt annerledes enn 
vanlig, på grunn av koronapandemien. 
Deltakerne på Rubenstur er helt 
avhengig av fysisk assistanse fra 
hjelperne, for eksempel ved kryssing 
av elver og kronglete områder. Derfor 
fikk man også i år dispensasjon 
fra 1-metersregelen akkurat i de 
situasjonene. Dessuten ble det 
overnattet i telt istedenfor lavvo, og 
man opererte med egne kohorter 
innad i gruppa. Dermed kunne turen 
gjennomføres.

Årets tur gikk fra Tuva turisthytte til Åan 
turisthytte i Hol kommune, en strekning 
på i overkantkant av en mil. Det var ti 
deltakere og ti hjelpere med på turen, 
samt turleder og fysioterapeut. Noen 
av deltagerne hadde vært med på 
Rubenstur tidligere, men det var også 
tre nye deltakere og to nye hjelpere på 
årets tur. Det er et viktig prinsipp å få 
med nye deltagere hvert år, slik at flere 
kan få øynene opp for hva som faktisk 
er mulig å få til. 

I løpet av året kom det dessuten en 
svært gledelig nyhet. Initiativtaker 
for Rubenstur, Ruben Smith, var i 
2021 én av tre mottakere av den 
helt nyopprettede frivillighetsprisen 
– et hederstegn som tildeles av DNT 
sentralt. Det var både veldig hyggelig, 
og veldig fortjent!  

Jubileumshelg for Rubenstur på 
Kalhovd Turisthytte 
Fra torsdag 2. september til søndag 5. 
september ble det feiret tiårsjubileum
for Rubenstur, på Kalhovd turisthytte. 
Alle som har vært med på turene i 
årenes løp var invitert til en langhelg 
på fjellet for å feire ti år med fantastiske 

turer! Det var en stor og fin gjeng på 
23 personer som fikk oppleve fjellet i 
fine høstfarger og strålende vær!

DNT Ung Telemark
DNT ung Telemark startet 2021 med 
skøyting i Fritidsparken. Deretter ble 
det dessverre en del avlysninger, før 
aktiviteten tok seg ordentlig opp igjen 
fra og med sommeren. Deltakerlista til 
årets BaseCamp ble raskt fylt opp, og 
20 ungdommer fikk farts- og solfylte 
dager i Stavern, med både vindsurfing, 
klatring, SUP og tubekjøring. Deretter 
gikk det slag i slag med Gokart & 
grilling, buldring en gang i måneden, 
surfekurs, vadetur på Rognstranda, 
og ikke minst – desemberbad med 
badstue. 

DNT ung Telemark har fått mange 
nye, engasjerte turledere gjennom 
satsingen på Unge Naturtalenter 
(se nedenfor), noe som har resultert 
i at vi går inn i 2022 med ukentlige 
aktiviteter for og av ungdom. Her i 
aktivitetsavdelingen har vi dermed 
et svare strev med å skulle skaffe nok 
midler til alt ungdommen har lyst til 
å gjennomføre – noe som er skikkelig 
luksus!

DNT ung Telemark og deltakere i 
Unge Naturtalenter gjennomførte en 
vellykket Grønn Fredag i november, 
der fokuset var på reparasjon og 
gjenbruk av turtøy. Fire representanter 
fra Fikselauget hos Grenland 
Husflidslag var til stede og lærte bort 
reparasjonsteknikker til interesserte 
underveis. Ca. 100 mennesker var 
innom denne ettermiddagen/kvelden, 
og ca. 30 brukte plagg fikk ny eier. 
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Unge Naturtalenter
Høsten 2021 var det endelig klart 
for oppstart av Unge Naturtalenter, 
etter halvannet års korona-ventetid. 
Den første helgen i september var 
det oppstartshelg m/ ferskingkurs 
på Flekkerhytta for 14 engasjerte og 
motiverte ungdommer. Deretter ble 
det kanokurs, og grunnleggende 
turlederkurs, før flere av ungdommene 
deltok på lokallagssamlingen i 
Vrådal i oktober – og fikk utdelt det 
grunnleggende turlederkursbeviset 
sitt av selveste generalsekretær i DNT, 
Dag Terje Klarp Solvang. Deretter stod 
innendørs klatring og brattkortkurs på 
planen, og ungdommene fortsetter i 
2022 med en såkalt «urban nærtur», 
vintertur med skredkurs, uteklatring, 
grunnkurs i havkajakk og til slutt 
DNTs sommerturlederkurs – som 
gjennomføres som en 5-dagerstur på 
Hardangervidda.

Det er veldig gledelig at flere av de 
Unge Naturtalentene allerede har 
engasjert seg i DNT ung Telemark, og 
bidrar aktivt som frivillige turledere og 
ressurspersoner der.   

DNT Junior (12-16 år)
Aktivitetene i DNT junior Grenland 
ble stående litt på vent i vårhalvåret 
2021, men da sommeren kom og 
restriksjonene lettet var det klart for 
havkajakkurs på Mule Varde i strålende 

varmt vær (og vann). Etter det gikk det 
slag i slag utover høsten, med tur til Høyt 
og Lavt, uteklatring på Ramberget på 
Åfoss, en svært vellykket curlingkveld, 
hodelykttur til Hvitsteintjenn og 
juleavslutning i desember (med 
bading!). Turgruppa drives godt, og 
ungdommene tas med i planleggingen 
av nye aktiviteter. I 2022 blir det både 
hundekjøring, BaseCamp på Evje og 
mye mer moro.

Det er veldig gledelig at DNT junior 
Seljord og DNT junior Kviteseid kom 
i gang i løpet av 2021, på tross av at 
også dette året bar preg av korona 
og tilhørende restriksjoner. Dette 
har dessverre gjort det krevende å 
skulle få i gang aktivitet i flere andre 
juniorgrupper. Men det er fortsatt 
interesse for slik grupper flere steder – 
og arbeidet fortsetter i 2022.
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DNT 26-45 Telemark
Turgruppa DNT 26-45 Telemark 
fikk gjennomført en god del turer 
i høsthalvåret 2021, etter at 
koronarestriksjonene lettet. I løpet 
av sommeren ble det både helgetur 
til Himingsjå, tur til Krogshavn med 
grilling og telttur til Blefjell. Utover 
høsten tok gruppa turen til Lifjell, før de 
avsluttet året med en curlingkveld.   

I løpet av året har det vært en del 
utskiftinger i gruppa, men et knippe 
ivrige og engasjerte turledere er 
enige i at DNT 26-45 Telemark bør 
bestå, og er i gang med å planlegge 
både isbading, tur til Sommerseter, 
Gygrestolen og Lårdalstigen i 2022. 
Følg med på Facebook-siden deres for 
planer framover!

Nærturprosjektet
Noen av målsetningene med 
Nærturkonseptet er å fremme et 
enkelt og allsidig friluftsliv og få 
flere barn, unge og voksne aktive 
på fritiden. Satsningen består av 
følgende hovedpilarer; Bussen til 
Bushen, TiToppern Grenland og 150 
hverdagsturer. Disse har nå dannet 
grunnlaget for en videre satsning på 
utvikling av nærturer i DNT Telemark.

De to siste årene har vi opplevd en 
økende etterspørsel etter digital 
turinformasjon. For å imøtekomme 
behovet, ble prosjekt «Digital 
turformidling for alle» etablert i 2021. 
Målet har vært å få flere ut i aktivitet 
uansett ulike restriksjoner, og levere 
digital turinformasjon 

til hele befolkningen i Telemark. 
Turformidlingen har skjedd 
gjennom den digitale plattformen 
UT.no hvor man enkelt kan finne 
forslag og inspirasjon til nye turer 
uansett fysisk form. I prosjektet 
er det lagt særlig vekt på å heve 
den digitale kompetansen hos de 
frivillige, øke registreringsgraden 
på Ut.no og i tillegg sørge for god 
kompetanseoverføring til våre turlag. 
På grunn av smitterestriksjoner for 
kollektivtrafikk, har Bussen til Bushen- 
tilbudet gått som normalt hos Farte, 
men promotering og utvikling av nye 
ruter har som en følge av pandemien 
blitt nedprioritert. 

Det har som før vært godt med 
besøk på alle Ti-toppere i Telemark. 
Til tross for en periode med mye 
nedstengninger i samfunnet, har folk 
i alle aldersgrupper kunnet nyte fine 
naturopplevelser. Dette ligger det en 
stor verdi i, og det sier mye om den 
flotte innsatsen som turlagene og 
de frivillige gjør innen sti og løype-
aktiviteter.
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IBSEN Fjord og Fjell har vært et 
fantastisk og unikt samarbeid med 
DNT Telemark og Ibsen Skiens ITC 
v/ Jeanne Bøe. Med bortimot 35 
forskjellige fremføringer fordelt på 
nærmere 1700 publikummere, så har 
prosjektet vært innom de fleste Turlag i 
Telemark. 
Samarbeidene har vært mange med 
bl.a. Skien, Vinje, Bø, Seljord, Kviteseid 
og Bamle Turlag. 

Det ble også et samarbeid med 
Skien kommune i forbindelse med 
Ti-topper’n i 2020, Gaustatoppen i 
forbindelse med Gaustadagen og Kom 
deg ut dagen, og med Siljan Ung for å 
nevne noe.
Oppdragene har vært mange og 
forskjellige, store og små. Fjelltopper 
har blitt besteget med tekster fra Peer 
Gynt. Dikt har vært lest ved fjorden. 
Forestillingen Mellom Oss har 
vært fremført bl.a. både på Mogen, 
Gaustatoppen og Kalhovd Turisthytte.  

Det hele startet med en kjempeflott 
lysvandring i iskalde Seljord med 
100 medvirkende/publikummere 
senhøstes 2019. Høsten 2020 ble det 
kajakkhelg med Vinje Turlag i strålende 
sol på Møsvatn. I den forbindelse ble 
det flere fremføringer, bl.a. Solveig 
Sang i kajakk på Møsvatn med 
publikum i kajakk, til Peer Gynt i kirken 
på øya Hovden. 
Det har vært spilt i bl.a.: Sauherad, 
Kviteseid, Vinje, Siljan, Seljord, 

Rjukan, Bø, Bamle, Porsgrunn, 
Jomfruland, Kalhovd, Mogen og Skien. 
Publikummere har vært fra 2 år til 
godt over 80. Det har vært lavterskel 
til lengre og krevende turer, og været 
har vært alt fra snø til strålende sol og 
varme dager. Alt i alt, kunst i skikkelig 
DNT ånd.  

Prosjektet er uten tvil et av de mest 
unike Ibsen/kultur samarbeid i Norge 
i dag. Det har vist seg å være en utrolig 
fin og vellykket kobling, mellom DNT 
og hva organisasjonen står for, og 
Ibsens magiske evne til å beskrive 
folk og fjell, kjærlighet og natur. Ikke 
minst har prosjektet koblet fysisk og 
mentalhelse ved å gå på tur og se 
kultur, til en spennende opplevelse på 
noen av verdens vakreste scener.  

TUSEN TAKK: 
• Først og fremst, takk til Jon Atle 

Holmberg for å ha mot til å tenke 
annerledes, og for å se muligheten 
i koblingen mellom Ibsens tekster 
og DNT sine verdier og ånd. 

 • Takk til DNT staben, spesielt 
Henriette Hack for ryddig og 
fine møter, og for hjelp til å legge 
turneliste/spilleplasser. 

 • Takk alle lag for samarbeid! For 
en utrolig fin gjeng som leder 
Turlagene og alle de som står på 
for at andre skal komme på tur og 
ha det fint ute. 

 • Takk Sparebankstiftelsen DNB for 
at tre års samarbeid ble mulig!

IBSEN FJORD OG FJELL 2019-2021 
UNIKT SAMARBEID med DNT Telemark og Ibsen Skiens 
International Theatre Company

Jeanne Bøe
www.jeanneboe.no
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NESTE ÅRSMØTE  FOR DNT TELEMARK:  
24.03.2023

DNT S L ANDSMØTE  
I  HAUGESUND 10.-11.  J UNI

Hvert år samler DNT seg for å stake ut kursen videre for friluftslivet. 

I år samles turfolk fra hele Norge til Haugesund den 10. til 11. juni. 


