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VÅR VISJON

•
NATUROPPLEVELSER  

FOR LIVET

VERDIER

•
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.

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. 

FORMÅLSPARAGRAF

•

DNT arbeider for å fremme et enkelt, 

aktivt, allsifig og miljøvennlig friluftsliv 

og for sikring av friluftslivets natur- og 

kulturgrunnlag.

INNHOLD
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PRO GR AM ÅRS MØ TE  2018

S Ø N DAGL Ø R DAGF R E DAG

Frokost
    

Foredrag ved Nils Faarlund
    

Kompetanse og 
erfaringssesjoner

    
Lunsj og beinstrekk/aktivitet

    

Kompetanse og 
erfaringssesjoner

    
Oppsummering av dagen i 

plenum
    

Enkel snacks

Foredrag med Aleksander 
Gamme. 

Festmiddag med 
underholdning fra Hilde 
Norland Gundersen og 

Espen Gjelstad Gundersen.

    Ruth informerer om neste 
Årsmøte på Øitangen etter 

middagen. 

Sosialt fokus resten av 
kvelden.

Frokost
   

Hvordan skaffe nye 
frivillige og få registret alle 

dugnadstimene
  

Flere turalternativer i 
nærområdet i varierende 

vanskelighetsgrad

Lagene skal snarest sende inn navn på delegater og deres e-postadresse for oversendelse av 
dokumenter. Frist for innsendelse er 11.mars. 

Lagene har antall stemmer i følge vedtektenes bestemmelser basert på medlemstallet 31.oktober 
2017. Delegatene fra laget stemmer felles for lokallaget. Laget kan stille med større eller mindre 

antall delegater enn stemmetallet tilsier.

kl. 07:30-
08:30

kl. 09:00 - 
09:45

kl. 10:00-
12:00

kl. 12:00 - 
13:30

kl. 13:30-
16:00

kl. 16:00 - 
16:30

kl. 16:30

kl. 17:30

kl. 19:00

Velkommen, innsjekk
  

Årsmøte 

    
Enkel servering og sosialt. 

Info om nærturer 2021

kl. 14:00

kl. 18:00 -  
      20:00

kl. 20:30

kl. 08:00 . 
09:00

kl. 09:00 - 
09:30

kl. 10:00
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L Ø R DAG

Del 1: Sesjon for kasserere i turlagene - fokus på kontoplan, 
kontering, bilag, skyggeregnskap ++

Del 2:  Tilskudd - fokus på at turlagene tar med seg “sitt 
drømmeprosjekt” og får hjelp til søknadskriving mm. 

1. ØKONOMI/TILSKUDD

2.MEDIA OG 
KOMMUNIKASJON

3. AKTIVITETSLEDERKURS FOR 
BARNAS TURLAG

SE SJONE R ÅRS MØ TET

Del 1: Workshop i Facebook og Papirfly
Del 2: Worhshop i UT.no og SjekkUT

Passer: for de som har ansvar for Facebook, trykksaker og å 
legge ut turer.

Del 1: Aktiviteteslederkurs, friluftsliv for barn, tips og ideer, 
erfaringsutveksling

Del 2: Mat for familier på bål  (ute)

Passer: frivillige og engasjerte i Barnas Turlag 

4. NÅR ULYKKEN ER UTE

5. FRIVILLIGE I FOKUS

Del 1: Teori, inne

Del 2: Tur og praksiseoppgaver.

Passer: Fjellsportintereserte og DNT Ung   

Del 1: Fokus på frivillige, hvordan skaffe, følge opp og 
beholde frivillige i lengre tid

Del 2: Sikkerhet og ansvar ved dugnadsarbeid. Tekniske 
krav og oppfølging. FDV, oppfølgingsprogram som kan 
være til stor hjelp. 

Passer: Alle som er eller har ansvar for frivillige. Frivillige 
som har ansvar for hytter, stier og anlegg i turlagene



O R G A N I S A S J O N E N

«I 2017 fylte DNT Telemark 130 år - nå 
gleder vi oss til å videreføre alle gode år med 

tilrettelegging av friluftslivet for alle»
 - Kaj Eggesvik, Styreleder i DNT Telemark
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D E L E G AT E R
Å R S M Ø T E T

Turlag 2017 Delegater

Gautefall Turlag 278 3

Bamble Turlag 739 6

Tinn- og Rjukan Turlag 261 3

Vinje Turlag 183 2

Skien Turlag 3840 12

Siljan Turlag 263 3

Seljord Turlag 127 2

Kviteseid Turlag 191 2

Kragerø 444 5

Totalt 6326

Medlemmer utenfor lokallag

Andre 99 0

Notodden 7 0

Bø 354 0

Sauherad 337 0

Nome 267 0

Nissedal 10 0

Fyresdal 1 0

Tokke 64 0

Porsgrunn 1749 0

Totalt 2888 0

2017 Delegater



Medlemstype 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hovedmedlem 3053 3068 3179 3309 3396 3598 3584 3606 3604 3593 3633 3339 3314

Ungdom 165 188 203 214 250 280 294 289 326 291 291 282 270

Honnør 702 708 702 716 757 831 890 996 1084 1159 1214 1254 1290

Livsvarig 111 119 120 122 120 116 115 116 117 115 113 110 106

Barn 418 409 427 485 452 1028 1038 1259 1207 1592 1579 1356 1268

Skoleungdom 273 315 318 301 312 358 322 355 344 362 374 247 228

Husstandsmedlem 1265 1245 1269 1311 1339 1403 1389 1419 1479 1549 1633 1414 1369

Familie 
hovedmedlem

221 337

Familie 
husstandsmedlem

705 1032

Sum 5987 6052 6218 6458 6626 7614 7632 8040 8161 8661 8837 8928 9214

7Å R S M Ø T E PA P I R E R

N Ø K K E LTA L L
M E D L E M M E R

MEDLEMSUTVIKLING

I løpet av 2017 nådde medlemstallet i DNT Telemark 9214. 
Medlemstallet øker stadig. I  2016 introduserte DNT familiemedlemskap, 
noe som har vist seg som svært populært i 2017. 

 [ ANTALL MEDLEMMER ]
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A N S AT T E  2 0 1 7

Navn Stilling Ansatt

Jon Atle Holmberg Daglig leder 2006

Haldis Bjerva Watson Leder butikk og tursenter (Permisjon) 2009

Henriette Hack Leder butikk og tursenter 2015

Dag-Øyvind Olsen Djuvik Avdelingsleder aktivitetsavdelingen 2009

Rine Grinilia Økonomiansvarlig 2015

Trond Ihle Anleggsansvarlig 2017

Katrine Tellsgård Kommunikasjonsrådgiver 2017

Mikel Gonsholt Kontormedarbeider/
kommunikasjonsansvarlig 

2010 - 2017

Odin Langslet Prosjektleder 2016

Henrik Halle Høilo Prosjektleder 2016

Elisabeth Fleseland Prosjektleder 2016

Elisabeth Fredriksen Prosjektleder 2017

Michael Quist Prosjektleder 2017

Tony Løkslid Butikkmedarbeider 2016

Kristin Laue Næspe Butikkmedarbeider 2017

Marthe Isaksen Vertskap Mogen Turisthytte 2011

Kyle O’Donoghue Vertskap Mogen Turisthytte 2015

Ann Kristine Karlsson Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2016

Jorunn Karlberg Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2017

Kjersti Wøllo Vertskap Kalhovd Turisthytte 2007

Petter Martinsen Vertskap Kalhovd Turisthytte 2007

Ruth Ellegård Vertskap DNT Øitangen 2017
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S A K S L I S T E 

Invitasjon til Årsmøte i Fyresdal 16.mars 2018 kl.18.00. Etter 
årsmøte serveres enkel middag. Vi fortsetter helgen med 
lokallagssamling, erfarings utveksling og hyggelig samvær, se 
egen invitasjon. Årsmøtet er DNT Telemark sitt øverste organ. Det 
holdes innen utgangen av mars hvert år og innkalles med minst 4 
ukers skriftlig varsel til Turlagene. Sammen med innkallingen skal 
følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen, utsendes i uke 7. 
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent foreslått av Tilsynsutvalget.

a) DNT Telemarks årsberetning.

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

c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

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

e) Valg av styrets leder.

f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

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

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

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

j) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Tilsynsutvalget.

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

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

m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

Viser til utsendt invitasjon til Årsmøte på Fjordglimt.

Med vennlig hilsen
Styret i DNT Telemark 

SAKSLISTE  IHT.  VEDTEKTER
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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. Foreningen 
skiftet navn fra Telemark Turistforening 
til DNT Telemark, og markerte 130 års 
jubileum i 2017. 

Det er i 2017 lagt ned betydelig 
arbeid med  gjennomgang og organ-
isering av foreningens drift, herunder 
arbeidsforholdene til de ansatte. Dette 
arbeidet ble påbegynt i 2016. Det er 
fortsatt behov for å justere driften i DNT 
Telemarks administrasjon slik at den er 
best mulig rustet for å legge til rette for 
frivillig aktivitet ute i Turlagene. Fell-
esmøtene i organisasjonen har fungert 

godt og bidratt til erfaringsutveksling 
og styrking av fellesskapet.

Vi har lokallag i 9 av de 14 kommun-
er som ligger innen DNT Telemarks 
arbeidsfelt. Aktiviteten foregår nå i 
kommunene Skien, Bamble, Vinje, 
Tinn, Drangedal (Gautefall), Kviteseid, 
Seljord, Siljan og Kragerø som ble 
tatt inn på årsmøtet i 2017. Vi har 
selvstendige Barnas Turlag i Nome, Bø 
og Porsgrunn. Fyresdal og Nissedal 
turlag er underlagt Aust Agder og har 
via Havrefjell Turlag DNT aktivitet i 
kommunene. Vi samarbeider tett med 
Notodden, Porsgrunn, Gvarv og Bø 
Turlag.    

Styret og administrasjonen har samar-
beidet godt, og de ansatte har gjort 
en betydelig innsats i organisering, 

ÅRSMELDING  2017

Å R S M E L D I N G

Styret
Styret i 2017 har bestått av 
Kaj E. Eggesvik, leder
Tor Suhrke, nestleder
Trine Bjørntvedt, styremedlem
Morten Næss, styremedlem
Torill Solheim, styremedlem
Thor Kamfjord, representant for Senior, Barnas Turlag og Ung
Marthe Isaksen, ansattes representant

Daglig leder Jon Atle Holmberg deltar også på alle styremøter og fungerer som 
sekretær.
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prosjektarbeid og informasjon. Antall 
ansatte i administrasjonen har økt med 
en anleggsansvarlig i 2017.  Vedtek-
tene gir turlagene det operative ansvar 
for tur- og løypevirksomheten som er 
basert på frivillighet, og de har fått 
hjelp fra administrasjonen til koordin-
eringsoppgaver vedrørende turvirk-
somheten.
DNT Telemark registrerer fortsatt stor 
aktivitet og ny økning i dugnadstimer 
for 2017. 
 
Representasjon
DNT Telemark har i løpet av året 
deltatt på en rekke møter og aktiviteter 
med DNT og det offentlige, Telemark 
fylkeskommune (TFK), regionalråd, 
kommuner, skoler, samt andre samar-
beidspartnere.

DNT Telemark har representanter i 
følgende organisasjoner:
- Fjellvåken AS, 2 styrerepresentanter 
og et varamedlem.
- Forum for Natur og Friluftsliv, repre-
sentert i AU
- Helbergstiftelsen, styremedlem
- Vandreregion Telemark, styrings-
gruppe
- FFF, Forum for Frivillighet Telemark 
Fylkeskommune
- Samhandlingsutvalget i DNT
- Sentrumsnære turveier, Telemark 
Fylkeskommune

DNT Landsmøte i Kristiansand
DNT Telemark  var i år representert 
med 6 deltagere på landsmøtet i 
Kristiansand. I tillegg deltok Notodden 
Turlag med 4 personer. Deltagelse 
på landsmøte gir god innsikt i DNTs 
organisasjon og skaper relasjoner 
til andre Turlag og Turistforeninger i 
Norge. 
 

Medlemmer
Medlemskontingent er en viktig del av 
DNT Telemarks grunnlag for å drive 
sin virksomhet og danner basis for vår 
økonomi. 
2017 ga en liten medlemsøkning på 
3,2 % og landet på 9.214. Vi klarte 
dermed å oppnå målsetningen som var 
9.000 medlemmer innen utgangen 
av 2017. Fokus i vårt videre arbeid vil 
være å tilby kompetanse, aktiviteter og 
anlegg som gjør det attraktivt å være 
medlem i DNT Telemark.

Hyttedriften og båtdrift på Møsvatn
Foreningen overtok i 2017 driften av 
Øitangen på Jomfruland. Ansvarlig for 
driften er en person bosatt på Jomfru-
land. Vertskapene på Mogen og Kalho-
vd har vært de samme som i 2016. På 
Gaustatoppen er det nå 2 som driver 
i fellesskap.  Alle våre hytter på fjellet 
har hatt en økning i omsetningen.  Den 
gode oppfølgningen med kontroll av 
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driftskostnadene har fortsatt i 2017.  
Turistsatsningen i Tinn har vært med-
virkende årsak til vår økning i omset-
ning på hyttene. Styret vil også i årene 
som kommer følge opp hyttedriften.
Det har i løpet året vært avholdt følgen-
de jubileer på våre hytter, Mogen Tur-
isthytte 125 år og Kalhovd Turisthytte 
100 år. Gaustatoppen Turisthytte had-
de offisiell åpning av nytt toalettanlegg.
Det har i år blitt ansatt en person som 
skal ha ansvar for våre anlegg, både 
hytter og løyper.

De lokale hyttene i Luksefjell som drift-
es av Skien Turlag er populære. Antall 
overnattinger i 2017 har vært stigen-
de, men det er fremdeles plass til flere.  
Det er behov for bedre markedsføring 
av disse trivelige skogshyttene med det 
flotte turterreng rundt seg. Kystledhyt-
tene har også i år hatt godt besøk.
Fjellvåken II på Møsvatn er eiet av DNT 
Telemark med 35% sammen med 
Vinje kommune og Tinn Næringsfond.  
Resultat for 2017 forventes å gi et 
tilfredsstillende overskudd.  

Øvrig virksomhet
Butikken merker konkurransen fra de 
store kjedene. Inntektene viser en liten 
økning i forhold til i 2016.  Vi forsøker 
hele tiden å tilpasse driften av infosent-
er/butikk dagens marked og organi-
sasjonens behov. Vi arbeider hele tiden 
med å gi våre medlemmer og øvrige 
kunder Telemarks beste utvalg i turkart 
og god turinformasjon. Dette er en 
viktig service vi må opprettholde.

Prosjektene vi har ifm. folkehelse, barn 
og ungdom og integrering har alle hatt 
god oppslutning og stor aktivitet.
Ti - Topper’n i Grenland er fremdeles et 
populært og viktig tilbud. 
 
Kursvirksomheten for å få flere kvalifi-
serte turledere har bra tilslutning. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) har 
kontor i våre lokaler. Dette har medført 
mer samarbeid på en del felles ar-
rangementer i 2017.
 
Økonomi
DNT Telemark har fått tildelt prosjekt-
midler fra fylket, kommuner og private 
tilskuddsgivere som Sparebankstif-
telsen DNB, Gjensidigestiftelsen mf. 
Tilskudd, gaver og bidrag utgjør kr 5 
528 956 av totale inntekter på kr 24 
618 088
Fra Telemark Fylkeskommune har vi 
mottatt kr 724 250, herav kr 18 250 
ifm skiltprosjektet Nasjonal skiltdugnad 
som er initiert av Gjensidigestiftelsen.
Regnskapet viser et overskudd på kr 
601 599 etter avskrivninger. Det er 
i løpet av året kostnadsført ca kr 250 
000 i vedlikehold på Gaustatoppen 
hvorav utvendige steinarbeider utgjør 
det meste. På bakgrunn av den samlede 
aktiviteten i 2017 er styret tilfreds med 
resultatet. Årets overskudd benyttes til å  
styrke egenkapitalen.
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Aktiviteter
Satsningen mot elever i skolene og 
barnehagene gir fortsatt gode re-
sultater. Det ble i 2017 inngått en 
ny treårig partnerskapsavtale med 
Telemark Fylkeskommune. Flekkerhytta, 
som DNT Telemark driver sammen 
med Skien Turlag, brukes dels som 
overnattingshytte og som et utgang-
spunkt for aktiviteter med barn og un-
gdom. Til å bistå de ansatte og frivillige 
har vi fått bistand fra høyskolen i sør øst 
Norge avd. Bø.

Det har i år blitt lagt ned mye arbeid 
med tilrettelegging for turaktivitet på 
øyene i Eidangerfjorden. Dette har 
vært et samarbeid med Porsgrunn 
kommune. Arbeidet er en del av Nær-
turer 2021 som vi har brukt to år på 
å etablere som treårig prosjekt. Pros-
jektet har fokus på å styrke og inspir-
ere frivillig initiativ og engasjement i 
lokallagenes nærområder. 

17. mai turen til Gaustatoppen er en 
populær aktivitet, som også i år var en 
del av NRK sin 17. mai sending.
Gaustadagen ble på tradisjonell måte 
avholdt i midten av august med Jon 
Ingebretsen som primus motor.  Været 
var ikke med oss i år, noe som førte til 
liten deltagelse på arrangementet.
Nattevandringen som ble arrangert 
for andre år på rad i samarbeid med 
Norad ble en kjempesuksess. Over 
5.000 personer tok turen til topps i 
mørket, for å høre Susanne Sundfør.  
 
Fellesarrangementene  ”Opptur” og 
”Kom deg ut dagen” fikk også i 2017 
god deltakelse. Begge tilbudene er vik-
tige for rekrutteringen, og nok en gang 
har våre turlag stått for gode arrange-
menter rundt om i fylket.
DNT Telemark er partner i Folkehelse-
programmet for Telemark. Daglig leder 
er vår representant. Samarbeidet går 
godt og flere av våre tiltak er finansiert 
gjennom programmet. Formålet er å få 
nye grupper «ut av sofaen». 

De lokale turlagene
De lokale turlagene frivilligheten er 
stammen i DNT Telemark. Aktiviteten i 
de enkelte turlagene er stor og variert.  
DNT Telemark vil styrke satsning og 
fokus på turlagene og frivilligheten i 
årene som kommer.  
 
Dugnadsinnsatsen
All dugnadsinnsats innen DNT Tele-
mark med løyperydding, skilting og 
merking, vedlikehold av hytter, infor-
masjon, samt friluftslivsarrangementer 
og kursvirksomhet har hele samfunnet 
nytte av.
Den samlede innsats fra DNT Tele-
marks mange hundre frivillige tilførte 
Telemark helsefremmende kultur- og 
friluftlivsverdier tilsvarende ca. 9,0 mill. 
kroner i ren dugnadsinnsats i 2017.

Av hver krone vi kan benytte adminis-
trativt for tilrettelegging, får samfunnet 
minst ti kroner tilbake. Vår virksomhet 
for å få folk ut på tur vil fortsatt kunne 
spare samfunnet for millionbeløp. 
Gunstigere og mer effektiv investering i 
folkehelse skal vanskelig finnes.

Vi opplever stadig større dugnad-
sinteresse, og vil jobbe videre med å 
tilrettelegge ytterligere for at flere kan 
bli med i Team DNT Telemark.

 
Styret.
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Viktige budsjettforutsetninger 
for driftsåret 2019 til behandling på 
årsmøtet

Året 2017 har vært preget av stor 
aktivitet i DNT Telemark. Det har 
blitt lagt ned et betydelig arbeid 
ifm gjennomgang og organisering 
av foreningens drift, herunder 
arbeidsforholdene til de ansatte. 
Regnskapet for 2017 viser et 
overskudd. Styret har vedtatt at man 
fortsatt skal arbeide for å stabilisere 
foreningens aktiviteter og økonomi.
 
Det ble i 2013 startet opp et 
forprosjekt med utarbeidelse av forslag 
til strategi for ut/ombygging av Mogen 
Turisthytte. I 2017 har man endret noe 
på de tidligere forslag til utbygning. 
Arbeidet med bygging av nye Mogen 
Turisthytte vil bli videreført i årene 
som kommer.  Vedtak om investering 
vil bli foretatt når finansieringen er på 
plass. Investeringen må hovedsakelig 
finansieres via tilskudd/gaver og lån.

I handlingsplanene for turlagene 
fremkommer det ingen planer som 
krever økonomisk innsats utover det 
man normalt får støtte til etter søknad. 

Foreningen har i 2017 hatt en vekst 
i medlemstallet på 286 personer, 
tilsvarende 3,2%.

Styret har vedtatt at arbeidet med 
medlemsverving skal intensiveres i 
2018 - 2019.
 
 

Styret.
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STYRET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Styreleder Kaj Eggesvik  X På valg 2019

Nestleder Tor Suhrke  X På valg 2019

Styremedlem Trine Bjørntvedt X På valg 2019

Styremedlem Torill Solheim X JA  Torill Solheim På valg 2018

Styremedlem Morten Næss  X JA  Morten Næss På valg 2018

Rep. Senior/BT/
ung

Thor Kamfjord X JA Thor Kamfjord På valg 2018  

Ansattes rep. Marthe Isaksen X JA Marthe Isaksen På valg 2018

VARA FOR STYRET

Varamedlem Halvor Sagvolden X JA Halvor Sagvolden  1 år

Varamedlem Karlien de Shuyteneer X JA Karlien de Shuyteneer 1 år

Varamedlem Bjørn Johnsen X JA Bjørn Johnsen 1 år

Varamedlem Tone Reiten X JA Tone Reiten 1 år

Vara. Senior/BT/
ung

Jan Petter Johansen  X JA Jan Petter Johansen 1 år

Vara ansattes 
rep.

Rine Grinilia X  Henriette Hack 1 år

TILSYNSUTVALGET

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Utvalgsmedlem Odd Nakkestad X JA Odd Nakkestad På valg 2018

Utvalgsmedlem Tore Andersen X NEI Rebekka L. Øvre-Eide På valg 2018

Utvalgsmedlem Per Kristoffersen X    På valg 2019

Utvalgsmedlem Kjell Ivar Brynsrud X   På valg 2019

Utvalgsmedlem Jon Harald Borgen  X   På valg 2020

Utvalgsmedlem Stein Løberg X På valg 2020

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 1 7
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VARA FOR TILSYNSUTVALGET

Varamedlem Rebekka L. Øvre-Eide X  NEI, 
kandidat 
for fast 
medlem

 Liv Østbye-Pedersen 1 år

Varamedlem Aud Ellefsrud X NEI Bodil Gautefall 1 år

VALGKOMITÉ

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Komitémedlem Nils Magne Søli  X       På valg 2020

Komitémedlem Kai Sæteren   X     Stein Løberg På valg 2018

Komitémedlem Sigfred Steinhaug X   På valg 2019

Varamedlem Andre E. Nilsen X  Andre E. Nilsen På valg 2018

KOORDINATORER

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Tur Jon Ingebretsen X  På valg 2019

Løype Ansatt  X

Arrangement Styret  X  

UTVALGSLEDERE

Verv Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

Drift og eiendom Ansatt

Natur og miljø Jon Ingebretsen X  På valg 2019

REVISOR

Navn Står På valg Gjenvalg Valgkommiteens innstilling År

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

VEDTEKTER FOR DNT TELEMARK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilsynsutvalget velger selv sin leder blant ett av de medlemmer 
som er inne i siste år av sin periode. Tilsynsutvalget bør bestå av 
minst én juridisk og en økonomisk kyndig. Tilsynsutvalget fører 
tilsyn med at DNT Telemark drives på en forsvarlig og lovlig 
måte, både økonomisk og forretningsmessig. Tilsynsutvalget 
uttaler seg om de viktigste budsjettforutsetningene og større 
utbyggingssaker før styret tar avgjørelse og/eller fremlegges for 
årsmøtet til avgjørelse. Utvalget kan behandle tvister mellom 
DNT Telemark og et turlag i henhold til retningslinjene for drift 
av lagene. Videre behandler tilsynsutvalget sak om ugyldighet 
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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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“Hvert lille samfunn i Norge består av 
vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, 

besøksvenner, villige hender og store hjerter 
som vi ikke hadde klart oss uten.” 

 - Hans Majestet Kongen
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L O K A L E  T U R L AG

Gautefall turlag planla 24 turer og aktiviteter for 2017. Av disse 24 turer var det 8 som ble organisert 
av ungdomsgruppa, 6 av barnas turlag og 4 av seniorgruppa. 

I år ble det nokså mange nye styremedlem-
mer i turlaget. Det har blitt brukt en god del 
tid på å sette seg inn i arbeidsoppgaver og 
på å få oversikt over turlagets organisering.

2017 ble nok et år med mye aktivitet i 
ungdomsgruppa. Totalt deltok 124 ung-
dommer på DNT ung Gautefall 
sine aktiviteter. Per i dag er det 6 
ungdommer som planlegger og 
organiserer turene, med seg har de 3 
voksne som veileder og hjelper der det er 
behov. De har gjennomført 2 overnattings-
turer med stor suksess. En to -dagers tur 
i påske på Svanstul og en kajakktur med 
overnatting på Drangedals perle, Toke. I 
tillegg har de vært med på å gjennomført 
en aktivitetsdag for unger i høstferie, som de 
kalte for Tarzandag. Her ble det mange ulike 
konkurranser og full aktivitet på Oddeåsen 
ved Tokebrygge.

Turlaget har hatt loddsalg for å få økt inntek-
tene sine. Vi har hatt representanter på 
DNT Telemark sitt årsmøte, hvor DNT ung 
Gautefall var så heldig og fikk pengegave. 
Ellers har vi hatt et styremedlem som deltok 
på Landsmøtet i Kristiansand og på 
styresamlingen i Bø. To av våre 
styremedlemmer har deltatt på 
turlederkurset i regi av DNT Telemark.

Gautefall turlag har også vært med på 
Norad sin nattevandring til Gaustatoppen. 
Det ble en helt unik opplevelse.

Vi har bidratt med dugnadsinnsats der vi
 rydda løype til Drangedal mest majestetiske 
fjell; Rønnomnibben, og har et ønske om å 
profilere denne fjelltoppen enda mer i året 
som kommer.

GAUTEFALL TURL AG 2017
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Vi har meldt inn 663 dugnadstimer for 
dette året.  Flere av oss har også deltatt 
på dugnadsarbeid på DNT Telemarks 
nyinnkjøpte hytter på Jomfruland. Vi har 
hatt deltakere på stordugnaden på vår og 
høst, pluss 3 andre dugnadsdager (husvask, 
montering av benker, malearbeid osv. )

Hytta på Jambakkmyra har fått en skikkelig 
oppgradering. I vår vasket vi hytta både 
innvendig og utvendig, for så å male 
alt sammen. Innvendig maling blei satt 
bort, mens utvendig maling blei gjort 
på dugnad, grunnmurene ble pusset, 
møblene fikk nytt trekk, vi fikk ny gasskomfyr 
og støvsuger ble innkjøpt. Ny og utvidet 
salgsluke blei snekret, nytt tilbygg til 
snøscooteren ble også satt opp. Søndag 
10.september stod hytta ferdig i sin nye 
skrud og vi kunne feire 50årsjubileum for 
hytta. Else Bjørg fortalte om hyttas historie. 
Vi var ca 100 mennesker som fant veien 
opp til Jambakkmyra den søndagen. Hytta 
har vært åpen hver søndag med salg både 
i vår og høstsesongen. Den blir godt besøkt 
og er et fint mål for mange søndagsturer.

Hver søndag etter påske og fram til 
midten av oktober har det vært arrangert 
16 fellesturer i nærområdene og noen 

søndager også til nabokommunene. 
Hytta på Stangnes ble fredet og det er nå 
påbegynt et omfattende restaureringsarbeid 
der ute. Riksantikvaren har satt bort arbeidet 
til Forsvarsbygg som benytter seg av lokalt 
snekkerfirma.  Hele huset står nå under en 
stor presenning.  Sommeren 2017 var derfor 
hytta stengt. Vi ser fram til at vi kan ta den i bruk 
igjen, kanskje til sommeren.

Barnas Turlag Kragerø
I 2017 ble det arrangert åtte turer og jobba 
1000 dugnadstimer. På Kom deg ut-dagen 
i februar møtte 60 barn og voksne opp i 
Studsdalen. I mars ble det rigga til bålplass 
med popcorn utenfor Kragerø Biograf da 
Karsten og Petra-filmen kom. I april dro barnas 
turlag på minitopptur til Svenumkollen med 30 
store og små, og i mai deltok vi på Opptur for 
8. klassingene. Turen gikk til Spellemannsfjellet. 
I august var det den offisielle åpningen av 
Jomfruland Nasjonalpark der over 1000 
mennesker møtte opp - og Turbo var 
selvfølgelig på plass! I september ble Kom deg 
ut-dagen arrangert på Tåtøy med 35 fornøyde 
deltakere. I oktober inviterte vi til middag på 
Vennetoppen med hele 37 middagsgjester. 
Den tradisjonsrike grøtturen i desember gikk 
til Svenum gård, hvor 40 store og små fikk varm 
grøt og prøvd seg på årets første aketur.   

Dette har vært vårt første år som fullverdige medlemmer av Den Norske 
Turistforening, avd. Telemark. Et godt år med MYE aktivitet. Dugnadsånden har 
virkelig fått spillerom. 
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Bamble Turlag ble etablert i 2010 og har i 2017 totalt 739 
medlemmer. Det er en økning på 3% (19 medlemmer) fra 2016.
Hovedoppgaven til Bamble Turlag har vært å etablere Kyststien. 
Kyststien er nå ferdig etablert og arbeidet består i å vedlikeholde 
og forbedre stien. Det er nå økende fokus på å opprette nye stier i 
kommunen samt utvikle et stadig bedre turtilbud for medlemmene.

Kyststien har også i 2017 vært en av 
turlagets største oppgaver. Arbeidet har 
bestått i normal rydding, fjerning av 
rotvelter på Åstadheia , Nedre Hovet og 
Sandvika etter dårlig vær, samt diverse 
oppgraderinger. I april ble et rasfarlig 
område på Tangen avstengt og rasfarlig 
masse fjernet. Stien er lagt noe om og 
området er merket. Arbeidet ble utført 
av SNO etter anmodning fra turlaget. 
Gangbro i Vinjestranda er utskiftet og 
oppgradert. Videre er det ryddet opp i 
merkingen av stien fra Rognstranda til 
Ormvika. Etter godkjenning fra Fylkes-
mannen er det ryddet og etablert en sti 
fra Sandvika til Jypleviktangen. Stien er 
blåmerket og det er montert skilt som 
viser at dette er en sommersti.

Det er montert tavle med panorama-
bilde på toppen av Vardås. Turlaget har 
fått mye positiv omtale av dette  
prosjektet. Det er fortsatt en økning av 
antallet turgåere på kyststien.  
Tellingene viser 42.000 passeringer på 
Langesundshalvøya og 28.000 i Vest 
Bamble som nok er påvirket av  
10-topper`n.

Turlaget forsøker å etablere turstier 
utenfor Kyststien og arbeidet har 
gitt resultater i 2017. Det er ryddet 
og blåmerket en sti fra Grasmyr til 
Rognsåsen. Arbeidet ble utført i samråd 
med relevante grunneiere. Dessverre 
har Bamble Kommune ennå ikke  
kommet i gang med stiplanen i  
Friluftsplanen, så ytterligere aktiviteter 
er ikke blitt foretatt. I samarbeid med 
Langesund Vel og etter godkjenning fra 
Fylkesmannen er det montert trapp og 
rekkverk i Hesteklova i Langesund.

I Barnas Turlag har det i 2017 vært 
fokus på å forsøke å få mer ressurser inn 
for å styrke arbeidet. Det er etablert en 
egen dugnadsgruppe for Barnas Turlag, 
tilsvarende de øvrige gruppene vi har 
i turlaget. Har også kommet inn flere 
på ledersiden. I høst ble det avholdt en 
samling for Barnas Turlag i Grenland. 
Dette for å få til erfaringsoverføring. De 
enkelte turlagene har lagt sine arrange-
menter til ulike søndager slik at man kan 
delta på hverandres turer.

L O K A L E  T U R L AG

BAMBLE TURL AG 2017
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KDU-dagen 5. februar: Skitur i 
Kivledalen, 21 store og små. Bålgrilling, 
natursti og skiløyping. I samarbeid med 
Kivledalen Løypelag.

8. februar ble årsmøtet avholdt. 
19. mars ble det arrangert ridetur i 
ridehallen på Århusmoen, Her deltok 
10 medlemer med følge. 23. april 
var det duket for Gardsbesøk på Øvre 
Klomset, Her deltok rundt 100 stykker. 
Turen ble arrangert sammen med 
Barnas Turlag Kviteseid og gardsfolket. 
Alle fikk se på lamminga og dei andre 
dyra på garden, bake braud (flatbrød), 
Turtipp, frileik. Bålgrilling. 

26. april var det samling for alle Barnas 
Turlag-lederne i øvre Telemark i Bø. Her 
deltok Mirjam Shade, og 1. juni deltog 
Mirjam på Ambassadørkurs i Skien. 

Fisketur ble arrangert 18. juni i 
Grunningsdalen, og ca 10 stykker 
deltok. Turn ble arrangert sammen med 
Seljord Jakt- og Fiskelag.
21. juni ble det avholdt styremøte 

Barnas Turlag Seljord arrangerte en rekke turer og arrangementer 
i 2017. 

saman med Barnas Turlag Kviteseid, 
for å planlegge neste års turar/
aktivitetar saman.

Topptur til Ordalsåta ble 
gjennomført 20. august, og 13 
mennesker ble med.  Alle barna fikk 
nisteboks.

Kom Deg Ut-dagen 3. september 
gikk til Tjønnstaul, og 21 store og 
små deltok. Der var det felespel av 
Elisabeth Østensen og lokalhistorie 
om plassen og spelemannen Jørgen 
Tjønnstaul ved grunneigar Ola 
Svanheld. Det var også natursti, 
bålkos med pinnebrød og medbrakt. 
Buttons og kvikklunsj ble gitt til alle 
ungane, i tillegg til premiar.

Trolltur i Vefall-Brekke ble arrangert 
22. oktober. 4 ungar og 4 vaksne.
deltok. Her skulle barna finne alle dei 
48 trolla i skogen langs ein runde på 
ca 15 minutt. Bålkos og trollhistorie 
i lavvoen. 

L O K A L E  T U R L AG
Fo

to
: M

ir
ja

m
 T

. S
ch

ad
e



38 Å R S R A P P O R T 2 0 1 7

Skien Turlag er det største turlaget i DNT Telemark med sine 3833 
medlemmer.  Turlaget har stilt opp på diverse arrangement, bl.a. 
Mersmakfestivalen hvor det ble tegnet 56 nye medlemskap. Vi har 
arrangert Kom deg ut-dagen høst og vinter og dugnadsfest for 
frivillige med over 80 deltakere. Reetablering av Barnas Turlag har 
vært i fokus dette året, og det har vært stor aktivitet i løypegruppa. 
Styret er godt fornøyd med årets dugnadsinnsats - over 12 000 
dugnadstimer, en økning på hele 32 % fra året før!

Hyttene våre har vært godt besøk, litt ulikt på 
de ulike hyttene.  Sommerseter har hatt en 
markant økning, mens Solumhytta har noe 
nedgang.  Vi har tro på at den nye sikringshy-
tta med hunderom på Solum vil gi en økning 
i besøket.  På Svanstul er det satt opp en stor, 
ny informasjonstavle med bilde og omtale 
av hytter og løyper, og vi håper at den vil ha 
effekt på besøket. Turaktivitene er fordelt på 
tre grupper; 

L O K A L E  T U R L AG
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Barnas Turlag Skien har ligget nede 
noen år, men er reetablert i 2017 ikke 
minst takket være økonomisk støtte fra 
Gjensidigestiftelsen på 75 000.  Det 
gjorde det mulig å anskaffe nødvendig 
utstyr og bruke midler på rekruttering-
sarrangement.  En ivrig gruppe på 6 
frivillige har arrangert svært varierte 
aktiviteter for ulike aldersgrupper.  
Første turen til Glasergruvene med 
eventyrlesing og hodelykttur i grotta 
samlet 80 personer i øsende regnvær! 
Familiecamp på Flekkerhytta ble en stor 

suksess med 150 deltakere hvorav 
25 syriske flykninger som deltok på 
en friluftsaktivitet for første gang i sitt 
liv.  Facebook har vært brukt aktivt 
som rekrutterings- og informasjon-
skanal.

Det har vært stor aktivitet i Løype-
gruppa i 2017.  Vi har fått bevilget 
140 000 fra Gjensidigestiftelsen/
Fylkeskommunen til nye skilt og 
karttavler i Østmarka.  Arbeidet er 
godt i gang og fortsetter i 2018.  
Nytt kart Skien Øst-Siljan ble utgitt i 
2017.  Prosjektet «På nye stier» som 
er et samarbeid med DNT Telemark 
og NAV hvor arbeidsledig ungdom 
får være med å rydde og vedlikehol-
de stier er et vinn-vinn prosjekt.  Det 
har vært lagt en mengde gangbaner 
i våte partier i Sauheradfjella dette 
året.  Materialene ble kjørt ut og lagt 
i depoter på vinteren, men måtte 
bæres på plass av dugnadsarbeidere.  



BARNA S  TURL AG PORSGRUNN 2017

På Kom Deg Ut-dagen i februar 
hadde vi bålplass og natursti på 
Jarseng. Dette falt på samme dag som 
idrettslaget Ørn hadde aktivitetsdag, 
noe som resulterte i mange folk, noe 
som er veldig positivt.

Det ble besøk på Borgestad gård i juni, 
for å hilse på heldiggrisene. Det ble 
omvisning med bonden, natursti og 
grilling. 

På Kom Deg Ut-dagen i september 
gikk turen til Årdalsåsen. Dagen ble 

arrangert i samarbeid med Porsgrunn 
og Omegns Turistforening (POT). Det 
ble et veldig populært arrangement, 
med natursti på vei opp til toppen. 
Grilling, taubane, balansegang og 
popcorn ventet på toppen.

I oktober arrangerte vi pinnebrødtur. 
Dette er en hyggelig tur som har 
blitt en tradisjon. På toppen inntar 
vi gapahuken, fyrer opp og steker 
pinnebrød. Også i år var dette en 
vellykka tur. 

Driften av Barnas Turlag  Porsgrunn har blitt betydelig styrket i 2017: ny leder og 
5 ekstra frivillige. Dette lover godt for 2018!

39Å R E T  S O M  G I K K

Det er bygget mange nye bruer og 
klopper, både i Sauheradfjella og i lo-
kalområdet, og en flott, ny gapahuk ble 
bygget ved Hvitsteintjenn i høst. Det er 
kommet til flere nye løypearbeidere, 
og vi har tro på hjemmesida og Face-
book som kommunikasjonskanaler.

Hyttene våre har vært godt besøk, litt 
ulikt på de ulike hyttene.  Sommerse-
ter har hatt en markant økning, mens 
Solumhytta har noe nedgang.  Vi har 
tro på at den nye sikringshytta med 
hunderom på Solum vil gi en økning i 
besøket.  På Svanstul er det satt opp en 
stor, ny informasjonstavle med bilde og 
omtale av hytter og løyper, og vi håper 
at den vil ha effekt på besøket. 
Turaktivitene er fordelt på tre grup-
per:  Lavterskel, senior og turgruppa.  
Lavterskel og senior har begge for-
middagsturer.  Mens seniorgruppa 
holder seg i bygatene om vinteren, går 
lavterskel i terrenget hele året, uansett 
vær.  De har utpreget fokus på det 
sosiale, med for eksempel bålrast når 
forholdene tilsier det eller mulighet 
for en dukkert om sommeren.  Det er 
flere turledere på hver tur.  Lavterskel-
gruppa hadde 39 turer i 2017 med til 
sammen 900 deltakere, dvs. et snitt på 
over 20 per tur.

I tillegg til å arrangere turer stiller 
Seniorgruppa opp på dugnader og 
forskjellige aktiviteter.  De har vært 
«besteforeldre» i Barnas Turlag, de 
har deltatt på Kom deg ut-dagene, 
Mersmak med mer.  De trår også til 
med vedlikeholdsarbeid på hyttene i 
Luksefjell og med vedarbeid.
Turgruppa er for «folk flest» og har 
hatt skiturer i nærområdet og på 
Hardangervidda, mosjonsturer på 
onsdagskvelder, ulike søndagsturer til 
fots, ukestur i Jotunheimen, sykkeltur 
i Helgeroa og Yogahelg på Fugle-
leiken.  Sykkeltur og Yogahelg var nye 
innslag og stor suksess.
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Både Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan har i 2017 hatt god 
aktivitet. 

Siste årsmøte ble avholdt 16.02.17. 
Der deltok 15 medlemmer, 1 represen-
tant fra DNT Telemark og 1 represen-
tant fra folkehelsen i Siljan kommune. 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 
2017 der det ble behandlet 44 saker. 

Årets Kom deg ut-dag opprant med 
nysnø som var ypperlig til å leke og ake i.
Det ble en flott dag med ca 70 store og 
små som deltok. Det ble gjennomført 
en natursti, men stort sett var det aking 
i bakken og lek i snøen som aktiviserte 
barna. Det ble servert skaukaffe, og 
nystekte sveler. 

Årets første tur ble arrangert sammen 
med Barnas Turlag Siljan med en tur 
til Søntvedåsen. Det ble en flott tur i 
fint vær. Det var over 20 personer som 
deltok. Turleder var Svenn og Torhild 
Fjell Limi. Tur til Galten, 18.0,6 star-
tet ved Vierød der 4 personer deltok. 
Turleder var Heidi Rebbestad og Johan 
Tudal. 

Kom deg ut-dagen, 03.09 ,ble igjen ar-
rangert ved flotte Movann. Denne gang 
feiret vi at Siljan Turlag’s 5 års jubileum 
på denne dagen. Det kom mange i det 
fine været, ca 60 personer kom, mange 
barn. Det var natursti, male sitt eget 
bilde, spikring i stubber og lek. 

Høstturen gikk til Nordkollen. Det ble 
ikke med så mange, 5 personer i flott 
vær. Turleder var Solveig Berg og Johan 
Tudal. Neste tur gikk til Narefjell, fra 
Svanstul. Igjen var det ikke mange med 
på turen, 4 stk. Det var en kjempetur, 
trasig at det ikke er flere med på våre 
turer. Turledere var Heidi Rebbestad 
og Johan Tudal. Tur til Blåfjell, 04.10, 
var en kveldstur med start ved Kleven, 
og denne gang var det 6 personer som 
ble med på turen. Turledere var Sissel 
Mogård og Johan Tudal.  
 
Siljan Turlag søkte Sparebanken DNB 
om støtte til gapahuken ved Rubens 
plass. Kr. 15.000,- fikk vi i tilskudd. 

Også i 2017 har løypenettet stått i 
fokus for Siljan Turlag. Takket være alle 
frivillige løypeansvarlige er løypene 
alltid ryddet og i orden. I 2017 har det 
vært planlegging av informasjonstavler 
som skal produseres. Finn Roksund fort-
satte som i 2016 med arbeidet med 
revidering av kart, nå «Skien øst – Sijan 
sør». GPS-sporene blir nå brukt bl.a. i 
UT.no. 

I år skulle ikke turlaget ha julesamling, 
men heller dugnadsamling der vi 
ønsket å gi en påskjønnelse til alle som 
på frivillig gjør en dugnad for turlaget. 

SILJAN TURL AG 2017
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BARNA S TURL AG
NOME 2017

Det blei alt fra skøytedag på 
Flomtjønn, topptur til Skjenås, 
sykkeltur langs Telemarkskanalen, 
den årlige adventsturen til lavvoen på 
Sveigtjønnåsen, to Kom deg ut-dager 

og høydaren overnattingstur til 
Flekkerhytta ved Svanstul! Ungene 
har krevd overnattingstur i 2018 
også! Det har vært mellom 25-50 
deltakere på turene våre. 

Da det var liten interesse for arrangementet ble det heller for femte gang arrangert 
julesamling på Låven. Turlaget var så heldig å få Jeanne Bøe og Gro Knutsen til å 
presentere turen «Norge på langs». Det var 42 medlemmer som kom for å høre dette 
foredraget, som ble presentert på en artig og flott måte. Det ble igjen servert speke-
mat, kake og drikke. Til slutt viste Siljan Turlag bilder fra arrangementer det siste året. 

Barnas Turlag
Årets turprogram var variert og spennende med flere nye aktiviteter på programmet.
I tillegg til Kom deg ut-dagene har vi hatt 9 turer og aktiviteter. Som populære gjen-
gangere nå over flere år, har vi arrangert hundekjøring, kanocamp på Sporevann og 
Måneskinnstur på Viddaseter. Årets kanocamp holdt i år på å regne bort, men vi klarte 
så vidt å holde oss tørrre på beina og berge telt fra å bli tatt av det økende vannet i 
Sporevann. Nytt av året var isfiske i samarbeid med Siljan JFF på Gorningen. 

Årets høydepunkt ble overnatting under åpen himmel på Mælakollen. Kvelden ble 
helt super med bål, grilling og pannekaker. 
 
Sist, men ikke minst, må vi nevne høstens Kom deg ut-dag ved Movann der vi feiret 5 
års-jubileum. Mange familier tok turen også i år, fantastisk vær og god stemning. Og 
i anledning bursdagen kom selveste TURBO på besøk, Barnas Turlags kjære maskot. 
Det ble en verdig markering av fem år med morsomme turer og aktiviteter, mange 
turglade barn og sosialt fellesskap ute i naturen. Dette er noe vi ser på som viktig og 
verdifullt både for barn og voksne.

Barnas Turlag Nome gjennomførte sitt sjette turår i 2017, med 7 turer av ymse 
slag. 

41Å R E T  S O M  G I K K
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VINJE TURL AG 2017

Årsmøte ble holdt på kafe Straume 
i Øyfjell med 10 frammøtte, med 
en gjennomgang av regnskap og 
aktivitetar for siste år.
 
Turer og aktiviteter gjennom året
Hverdagstur til Furufjell og 
Mjoltenuten med Tonje med 13 
deltakere tilsammen. Felles padledag 
med Barnas Turlag i Høydalsmo i 
september. 

Ett styremøte ble avholdt - mye av 
kontakt og planlegging går i stor 
grad via Facebook og Messenger. 

Fra en topp på 227 medlemmer 
i 2012 har medlemstallet gått 
tilbake til 212 stk i 2014 og til 208 
medlemmer for 2015, og til 190 i 
2017.

Barnas Turlag Vinje
I 2017 har turlaget vore gjennom eit 
lite hamskifte. Nye turleiarar har vorte 
rekruttert, og ny leiar er på plass. Me 
vil nytte høvet til å takke tidlegare 
leiar, Trine Lothe, for ein fantastisk 

Vinje Turlag og Barnas Turlag Vinje har hatt et vellykka år med mange aktiviteter.

jobb, og stort engasjement i fleire år. 
Dette er store sko å fylle. 

Turlaget har gjennomført fire flotte 
turar i løpet av 2017: Kom Deg 
Ut- dagen i Øyfjell i februar, der 40 
små og store vart losa gjennom ei 
aktivitetsløype opp til Deildestaul. 
Her venta ulike hopp, skileikar, 
gnistrande bål og fine premiar.  
Skitur på Haukelifjell. Kom Deg 
Ut- dagen ved Oftevatn i september, 
der unge og gamle fekk prøve seg 
i kajakk for fyrste gong. Me leigde 
inn kajakkguru Harald Rishovd som 
instruktør og motivator. Mange la ut 
på «ekspedisjon» saman med Thor, og 
fekk til og med oppleve symjande elg 
rett framføre seg.  Aktivitetsdag i Åmot 
i oktober, der 50 små og store kosa 
seg med natursti, spikking, insektjakt 
og grillmat. 

I 2018 ser den ferske turleiargjengen 
fram til fine naturopplevingar, og 
morosame aktivitetar. Målet vårt er rett 
og slett å gjennomføre alle turane me 
har sett opp på turplanen. 
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L O K A L E  T U R L A G

Etter at Tinn og Rjukan turlag ble gjenreist med nytt styre i 2016, har det 
kommet flere nye aktiviteter i løpet av det siste året. 2016 gikk med å bli 
kjent med hverandre og finne ut hva vi ville drive med. Da var det prosjekt 
merking av turstier og oppbygging av tilhenger med utstyr til rydding som 
hadde hovedfokus. I 2017 var vi klare for å sette igang nye aktiviteter. 

TINN OG R J UK AN  
TURL AG 2017

Det hadde tidligere vært et Barnas 
Turlag som dessverre sluttet med sine 
aktiviteter noen år tidligere. Nå hadde 
vi lyst til å gjenreise Barnas Turlag, og 
utfordret en gruppe småbarnsmødre 
som hadde drevet med barseltrim 
og turer i skogen og på fjellet. De tok 
utfordringen med hjelp og veiledning 
fra Elisabeth Fredriksen, prosjektleder i 
DNT Telemark. 

Kom deg ut-dagen i februar ble 
arrangert på Gvepseborg. Det var 
mange deltakere til aking og aktiviteter, 
og Krossobanen spanderte gratis tur 
for deltakerne. Alle fikk utlevert gamle 
mynter og betalte samme pris som det 
kostet for mange år tilbake. 

Kom deg ut-dagen i september 
falt sammen med Kjerringsveiven 
på Rjukan så helgen etter ble det 
arrangert fellestur til Borsjåbrotet på 

grensa til Buskerud. Det var yr og tåke, 
så ikke alle kom til toppen, men det var 
veldig hyggelig å kunne varme seg i 
den oppsatte lavvoen med varm drikke 
og fyr i ovnen. 

Et nytt tiltak i Turlaget er hverdagsturer 
- eller turgrupper som møtes en 
hverdagskveld og går tur sammen 
i nærområdet. Det startet i regi av 
Friskis&Svettis Tinn i 2016, men siden 
initiativtakerne sitter i styret i Turlaget, 
ble turgruppene flyttet over hvor de 
hører hjemme. 

Det finnes en turgruppe på Rjukan 
og en turgruppe i Bygda. Vi har 
en felles Facebook-gruppe som 
heter Sammen på Tur. Her legger 
turlederne ut møtetidspunkt, hvor 
vi møtes og hvor turen går. Turene 
er ikke forhåndsbestemt, men er litt 
avhengig av vær, vind og kveldssol - og 
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hva deltakerne ønsker seg. Derfor 
blir det bestemt fra uke til uke. De to 
turgruppene går på hver sin ukedag, 
så man har valgmuligheter i forhold til 
dag og sted. 

Dette har vært en stor suksess - i hvert 
fall på vårparten. Erfaringen viser at 
etter sommerferien er folk godt i gang 
og går litt mer hver for seg eller få 
sammen på andre tidspunkter. Men 
hensikten er å få flere ut på tur og bli 
kjent med stier de ikke har gått før.

BARNAS TURLAG TINN
Barnas Turlag Tinn ble, som nevnt, 
re-etablert rett før sommeren 2017 
- etter at de som tidligere var aktive 
hadde gått ut av styret i turlaget. Vi 
startet opp med vår første tur langs 
Vassreisa i Atrå med om lag 30 
personer, stort og smått. Turen gikk 
langs elven Gøyst ned til Sandven hvor 
vi hadde bålpanner og stekte pølser. 
To av oss i turlaget deltok i våres på et 
Barnas Turlag-møte i Bø, og videre 
hadde vi et ferskingkurs holdt av Thor i 
oktober.

I begynnelsen av november deltok 
omtrent 30 store og små på 
begivenheten “mat på bål” hvor barna 
skar opp garnityr som vi puttet i lefser, 
pakket inn i aluminiumsfolie og varmet 
på bålet. Til dessert var det både 
sjokoladekakerøre i uthulet appelsin 
og banan med sjokolade, begge i folie. 
Turbo er så klart alltid med oss på tur, 
og det er stas for barna å bære Turbo-
bamsen.

TITOPPERN TINN
Ti-topper’n Tinn startet i 2011 
som et HMS tiltak for ansatte i Tinn 
Kommune. To år seinere ble det 
gjort et forsøk på å overføre dette 
til det daværende turlaget, men 
prosjektet stoppet opp fordi det var 
vanskelig å følge opp det samme 
konseptet som Ti-topper’n Grenland. 
I tillegg var det utfordringer med å få 
grunneieravtalene i boks. 

I år gjorde vi et nytt forsøk - denne 
gangen med vårt eget konsept med 
klippekort og klyper på toppene. Vi 
har samarbeidet med VisitRjukan og 
Sandviken Camping som har vært 
utsalgssted for våre egenproduserte 
klippekort. Turbeskrivelsene var det 
første året det gjeldende løypekartet 
til VisitRjukan og i tillegg ligger det 
beskrivelse av klypenes plassering på 
vår Facebook-side. Klippekortene 
ble solgt for 50 kroner og utlevert 
gratis til barn. Over 500 klippekort 
ble solgt/utlevert det første året, og 
av de som kom inn ble det trukket 
ut vinnere av fine premier, som var 
gavekort til sportsbutikk på hhv 500 
og 1000 kr. 

Neste år skal konseptet videreutvikles 
med egne turbeskrivelser og turene 
skal legges ut på UT.no.
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Det er gjennomført 2 skiturar og 5 fotturar i tråd med tur- og aktivitetsprogram. 
Deltaking på turane har vore variabel - turen til Brakandalsnuten var mest populær 
med over 30 deltakarar.

Kom deg ut-dagen på vinteren blei ar-
rangert på Sundkilen i samarbeid med 
Kviteseid Jeger og Fisk.  og på høsten 
blei dagen arrangert på Fossøy i Vrådal 
med god deltaking. Turlaget hadde 
med bålpanne og servera pølser. Det 
var diverse leikar med premiering. 

Prosjektet «AKTIV I 100» var planlagt 
på tre nivå: Låg lågerskel, middels 
lågterskel og høg lågterskel. Det har 
vore et samarbeid med kommunen, 
LHL og Sanitetslaga i kommunen. Me 
fekk  kr 10 000 frå DNT som er nytta 
til annonser og tilskot til arrangement i 
gruppene. Middels lågterskel er støtta 
økonomisk av turlaget til avslutningsar-
rangement. Høg lågterskel la opp til 7 
turar. Av desse er 5 gjennomført med 
heller dårleg deltaking. Det er sendt 
rapport til DNT Telemark om  
aktivitetane, samt økonomirapport.

Turlaget tok over ansvaret for gjennom-
føringa av den tradisjonsrike sommar-
skituren på Haukelifjell fyrste helga i 
juni. 

Barnas Turlag har hatt 5 aktivitetar, og
turopplegget «OPPTUR» for 8. klasse 
ved Kviteseid skule er gjennomført.

Den tradisjonsrike 17. mai-turen med 
feiring av nasjonaldagen på  
Gaustatoppen blei gjennomført med 

Jon som initiativtakar og turleiar, i 
godt samarbeid med Gaustatoppen 
turisthytte. Det var direktesendt TV på 
NRK 1 frå arrangementet for tredje 
gong, og svært mange deltok.
 
Jon har vore informant og turleiar for 
fleire turar til Gaustatoppen gjennom 
året, med mellom anna Helsedirektor-
atet og andre turgrupper.

Arrangement
Turlaget vart invitert til å ha stand på 
haustfest i Morgedal 7.10.17. Me 
hadde stand ved Skieventyret med 
bålpanne, og servera kaffe og kaker. 
Her fekk me hjelp frå DNT Telemark og 
prøva oss på medlemsverving og fekk 5 
nye medlemmer.

Me har gjennomført eit arrangement 
på Straand Hotel for medlemmer og 
andre interesserte. Det var Tone Gravir 
og Leif Harald Bergseth som fortalte 
om turane sine for å nå Mount  
Everest. Det var bra oppslutning på 
dette arrangementet. 

Gaustadagen blei arrangert for 11. 
gong med Jon som initiativtakar og 
Søren Therkildsen som koordinator, 
i samarbeid med Gaustabanen og 
Gaustatoppen turisthytte. Arrange-
mentet var som vanleg godt besøkt og 
vellukka.

L O K A L E  T U R L AG

KVITESEID TURL AG 2017

45Å R E T  S O M  G I K K
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BARNA S  TURL AG BØ 2017

L O K A L E  T U R L AG

Turåret 2017 er nå historie, og i Barnas Turlag Bø var dette nok et aktivt år. 

46 Å R S R A P P O R T 2 0 1 7

Etter flere år med ruskevær på 
vinterens Kom deg ut-dag, flyttet 
vi i år arrangementet ned fra Lifjell 
til skiskytteranlegget i bygda.  I 
tillegg til et mindre værutsatt 
område, ønsket vi at dette skulle 
være mer tilgjengelig og enda 
lavere terskel for folk å bli med på. 
Godt oppmøte, bål, aking og skileik 
– topp stemning! 

I slutten av mars kom vi oss likevel til 
fjells, og vi hadde en fin søndag med 
skileik i Krintokleiva og mange folk 
innom. 

Nytt på programmet i år var 
trollsafari i Brekkegrenda i april. 
Her er det ei dame som har laget 
en tursti hvor det kryr av troll i alle 
former og varianter. Dette var en 
kjempesuksess for små og store! 
Toppen av alt var at alle barna fikk 
lage sitt eget steintroll og ta det 
med hjem.

I mai hadde vi to turer; klatredag i 
samarbeid med KRIK og fisketur. 
Rett før skolestart dro vi på 
overnattingstur til Holtan-Damtjønn 
i Sauherad. Fem familier overnattet, 
mens flere var innom. Blåbær, 
kano, eventyrstund og ikke minst et 

skikkelig tordenvær med påfølgende 
pøsregn er stikkord for denne turen. 
Etter regn kommer sol, og vi rakk 
både å bade, padle og tørke opp før 
vi pakket sammen. 

Kom deg ut-dagen i september 
ble også i år arrangert på 
Folkestadåsane. Været var på vår 
side, og mange ble med ut på tur. I 
år samarbeidet vi med Bø o-lag, og 
alle som ville fikk prøve seg med kart 
og kompass. 

Seinere i september hadde vi 
en tur til eventyrskogen ved Evju 
bygdetun. Her fikk vi oppleve mange 
spennende «kunstinstallasjoner», og 
smake god og økologisk mat.

Årets siste tur forsvant i tåkehavet på 
Lifjell en søndag i oktober. Her var 
det kun turlederne med familier som 
møtte opp. 

I år har vi hatt 12 turledere 
(+familier) som har hjulpet til på 
turene. Vi annonserer i Bø Blad 
torsdagen før hvert arrangement, 
i tillegg til at vi har benyttet oss av 
Facebook-annonsering for å få 
deltakere på turene. 
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DNT ØITANGEN

Nærmere 100 henvendelser om 
besøk ventet på svar ved overtakelsen, 
både fra tidligere og nye leietakere. 
Eiendommen har huset institusjoner 
og private i flere tiår. Stedet 
består av 4 utleieenheter: Låven, 
Forvalterboligen, Hovedhuset og 
Sjøbua. Området har et stort uteareal, 
offentlig strand og brygge til av- og 
pålossing, samt to enkle båtplasser.

DNT Øitangen kan tilby 51 
sengeplasser, muligheter for 
supplerende madrasser, 2 kommende 
lavvoer og partytelt til selskaper. Vi er 
omringet av Jomfruland Nasjonalpark 
og kan by på et herlig natur- og 
kulturlandskap på fine veier og gode 
turstier.

Her kan gjester leie alle hus, ett hus 
eller flere hus, bare rom eller seng. 
Mulighetene er mange, men det må 
bestilles på forhånd. 

Siste helgen i april ble det organisert 
en stordugnad med mange 
fremmøtte. Det ble lagt ned en solid 
innsats for å få stedet klart for de 
første gjestene i mai. Etter åpningen 
strømmet gjester og ytterligere 
forespørsler på. Både institusjoner, 
skoler, barnehager, organisasjoner, 
foreninger, arbeidsplasser og private 
har besøkt Øitangen. Institusjonene 
som har leid hos oss, som vi i 

leieavtalen har hovedansvar for, 
blir kontaktet før bookingåret 
åpnes for andre. Det må fremover 
arbeides med å få kontakt med 
flere institusjoner.

Ved siden av flere smådugnader, 
vår og høst, der arbeidsomme 
medlemmer av Kragerø Turlag var 
med på laget, ble det i november 
igjen en stordugnad med en 
fantastisk oppslutning av flinke 
arbeidsfolk. Mye ble gjort, nye 
vennskap skapt og hyggelig sosialt 
samvær rundt matbordet for alle. 
I dugnadsåret 2017 ble det mye 
rydding, raking av store mengder 
løv, nedvasking både ute og inne, 
noe utvendig maling, stort tre 
kappet til ved og stablet i uthus, 6 
nye utebord med benker montert 
og beiset, stort område med 
trær og kratt ble hogd og ryddet, 
kvister lagt i haug. Nøkkellåser ved 
dørene montert og utelys fikset. 
Stranda ble ryddet og steiner lagt 
på plass utenfor Sjøbua. Mye av 
steingjerdene restaurert. Det ble 
ryddet i lager, kjeller og boder, 
container bestilt og alt kjørt bort.

Fortsatt er det behov for oppussing, 
oppgraderinger og vedlikehold 
både ute og inne. Ved siden av 
smådugnader er det planlagt 
to stordugnader i 2018. Det 

Fo
to

: P
et

te
r H

ar
ei

de

DNT Telemark leier Øitangen Gård av Telemark Fylkeskommune. Leieavtalen 
kom i havn 1. mai 2017.
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jobbes og planlegges for god drift året 
rundt, der markedsføring i ulike kanaler 
settes i fokus. Mange møter avholdt og 
befaringer gjort. Viktig å få tak i leietakere 
i skuldersesongene og på vinteren. 
Sommeren fylles opp uten særlige 
anstrengelser.

Det ble søkt om midler, og 
Sparebankstiftelsen DNB ga hele  
200 000.- til Øitangen. Disse pengene 
vil besøkende få glede av i 2018 i form av 
lavvoer, grillplass for alle, 2 robåter og 8 
kajakker, samt litt leker og øvrig utstyr.
I tillegg til ansvaret for driften av Øitangen, 
tilbyr vertinnen på stedet, guidede turer 
som DNT Jomfrulandguiden.  Det gis 
opplevelser på, og kunnskapsformidling 
om, Jomfruland, helt fra øya “steg opp fra 
havet” frem til i dag. Turene skreddersys og 
passer for alle.

På Øitangen er det ansatt ett årsverk 
i drift, med mulighet for ytterligere 
innleie av hjelp ved behov. Driveren/
vertinna representerer DNT Telemark i 
Rådgivende utvalg for nasjonalparken 
og ressursgruppa for reiseliv i Kragerø 
kommune.

På Øitangen er mulighetene mange for 
god drift året rundt, der stedet er åpent og 
tilgjengelig for alle. Handicappede kan få 
kjøretillatelse med bil, andre besøkende 
må gå eller sykle fra ferjeleiet eller ta 
egen taxibåt til brygga. Det er kjøpt inn 2 
bagasjetraller for frakt av bagasje til/ fra 
brygga, ytterligere noen er ønsket, da et 
par vil kunne stasjoneres ved Tårnbrygga 
og tilbys fra ferjeleiet til hyttene, ca. 2 km.
Utregninger av utleiebelegget fra mai til 
desember 2017, viser et belegg på ca.  
30 %. Dette høynes i 2018.

Alle som er med i apparatet rundt DNT 
Øitangen takker for et godt, spennende og 
lærerikt første driftsår - og vi gleder oss til 
fortsettelsen! 

Velkommen på besøk!

- Ruth Ellegård, vertinne
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Til Topps
Til Topps er et populært integrering-
sprosjekt. I 2017 hadde Til Topps 20 
arrangementer med 476 deltagere. 
Til topps har fokus på kunnskapsfor-
midling og turopplevelser. Med et 
sterkt samarbeid med Voksenop-
plæringene og asylmottakene i Gren-
land blir det et godt samlingspunkt for 
alle. I 2018 vil vi satse mer på Famil-
ier og turer med hele familien, så bli 
gjerne med på tur alle mann.  

Natur på Norsk
Natur på Norsk er et opplæringspro-
gram om allemannsretten til alle 
asylmottakene i Telemark. I løpet av 
2017 har vi hatt 273 personer på 
et kurs i allemannsretten og hvordan 
man kan bruke naturen. På kurset har 
deltagerne fått en innføring i bekled-
ning, kart og kompass, turer som er 
fine i nærmiljøet og en tilknytning til 
det lokale turlaget.  

Klart det går
Klart det går har hatt et fantastisk 
år med mange fine opplevelser for 
alle. Med hele 14 tilrettelagte turer 
i 2017, der den lengste var “Rubens 
tur” med en hel uke på Hardanger-
vidda. Med til sammen 90 deltagere 

og hele 1524 timer frivillig innsats vil 
DNT Telemark takker for alle fine turer 
i 2017 og gleder oss til nye i 2018.

Alt Håp er ute
Alt håp er ute er et tilbud for ungdom 
fra 12 til 16 år, som møtes ukentlig og 
har  morsomme aktiviteter sammen. 
I år har ungdommene prøvd blant 
annet rulletrening med kajakk i Skien 
Fritidspark, gått på ski, gått toppturer, 
padlet kano, vært på hytteturer, med 
mer. Dessuten var de i sommer en hel 
uke ved Sildevika på basecamp. Her 
fikk gruppen en fantastisk opplevelse 
med tradisjonelle seilbåter, snork-
ling, roing, bading, fisking og masse 
matlaging. 

DNT UNG
DNT ung har i 2017 hatt hele 42 tur-
er og aktiviteter med til sammen 500  
deltagere. det beste minnet er for 
mange bacecampen bø med spen-
nende aktiviteter som klatring, kano, 
elvekajakk og klatrepark med overnat-
ting ute.  

På nye stier
Dette prosjektet retter seg mot  
arbeidsledig ungdom, hvor  
DNT Telemark har inngått et  

I DNT Telemark-administrasjonen er det mange prosjekter i gang 
om dagen. Her er en oversikt over noe av det som skjedde i 2017. 
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samarbeid med NAV. Formålet er 
å aktivisere unge arbeidssøkere i 
alderen 18 til 30 år. Ungdommene 
deltar i arbeidspraksis med veileder 
fra DNT Telemark hvor de rydder og 
merker eksisterende eller nye  
stier. For de fleste av prosjektdeltak-
erne har tiltaket uten tvil hatt positiv 
effekt. Noen har fått inspirasjon til 
gjenopptakelse av skolegang, andre 
har blitt sterkere motivert for å komme 
i ordinært arbeid igjen. 

I 2017 har vi videreutviklet stinettet 
i Lundsdalen, fra Kikut til Skisjø og 
rundt golfbanen på Jønnevald, samt 
sikra ved til Skien Turlags hytte på 
Sommerseter. I Midt-Telemark har vi 
rydda langs Kjærlighetsstien i Gvarv 
og oppfrisket merkinga langs Myllar-
gutstien på Nordagutu. På Notodden 
har arbeidslaget jobbet blant annet i 
områdene Tinnemyr, «Folk-i-fom-til-
OL»-stien, Eikeskaret, Tveitenatten og 
Gladkollhola. I Kragerø har gruppa 
arbeidet i området fra Fikkjebakke 
mot Jambakkmyra Turisthytte og 
videre til Spellmannsfjellet, samt på 
stinettet fra Berg gård mot Vanber-
ghalvøya og Roland.      

Friluftsliv tilrettelagt for  
utviklingshemmede (FTU)
FTU er en nysatsning til DNT, både 
lokalt i Telemark, men også sentralt 
i Den Norske Turistforening. Vi vil 
gjøre naturen tilgjengelig for alle. 
FTU har turer hver 14 dag i Skien og 
Porsgrunn. Bli med du også, last ned 
FTU-appen, eller besøk oss på  
Facebooksiden FTU Telemark.   

Kyststiprosjektet - en videreføring av 
Øyhoppingsprosjektet
Øyprosjektet fikk 270 000 kroner av 
Porsgrunn kommune og Fylkeskom-
munen til å videreføre øyprosjektet. 
Målet med videreføringen har vært 
å få folk til å bruke øyene mer aktivt 
gjennom å etablere turstier på øyene. 
Bjørkøya ble brukt som pilotprosjekt 
hvor det ble etablert 2 rundløyper, 
hvorav den ene passer for rullestol og 
barnevogn. Langs løypene er det satt 
ut benker og etablert utkikksposter. 
Pilotprosjektet skal sette standard for 
merking av de andre øyene og følger 
mal for kysstimerking. Stiene ble åpnet 
av Porsgrunns ordfører og 150 frem-
møtte i august 2017. Stiene har fått 
mye oppmerksoomhet i media. Det er 
brukt ca 350 frivilligtimer.
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Nærturer 2021
DNT Telemarks nærmiljøsatsing fikk 
tidenes julegave i desember 2017 da 
Gjensidigestiftelsen dukket opp med 
et tilskudd på 1,1 millioner kroner til 
prosjektet Nærturer 2021. Nærturer 
2021 er et treårig prosjekt med en 
målsetning om å “utvikle og synliggjøre 
nærmiljøtiltak for å inkludere flere til 
hverdags-aktivt nærfriluftsliv”. 
Nærturer 2021 består av tre delpros-
jekter: 150 hverdagsturer, TiToppern 
Telemark og Ta bussen til bushen. 150 
hverdagsturer skal kjøres sammen med 
jubileet i 2018. Ta bussen til bushen 
ble påbegynt i 2016. 

Ta bussen til bushen - pilotprosjekt og 
fase 2
Ta bussen til bushen-prosjektet er nå 
inne i fase 2 som skal stå ferdig som-
meren 2018. Det er en intensjon om 
å videreføre prosjektet i Grenland til 
fase 3, samt å starte opp Ta bussen til 
bushen Telemark.  

Ta bussen til bushens målsetning 
er å ¨kartlegge og synliggjøre tur-
muligheter som kan nås ved hjelp av 
kollektivtransport”. På nettsiden www.
farte.no/busstilbush eller i utdelte 
brosjyrer kan man lett finne en oversikt 
over turer der det er mulig å ta bussen 
til bushen i Grenland. Videre har man 
oppdatert informasjonen på UT.no, og 
lagt turene i en liste på SjekkUT. I tillegg 
til å synliggjøre mulighetene for å nå 

turstier med kollektivtransport merker 
prosjektet mellom holdeplassen og 
turstien på aktuelle stier for å gjøre 
det tryggere for de som er ukjente i 
området eller de som er utrygge på 
vandring. 

Under pilotprosjektet i 2016 og 
2017 utviklet prosjektgruppa en 
skiltmal, og merket med hjelp av 
turlagene fra holdeplasser til 9 stier 
i Grenland. Etter en videreføring 
av prosjektet ble det satt som mål å 
merke til 20 nye stier i Grenland. 
Prosjektet har nå gått gjennom en 
omstrukturering som har resultert i 
en styringsgruppe, arbeidsgruppe og 
ressursgruppe. Prosjektet er finansiert 
av belønningsmidler, Turskiltprosjek-
tmidler og midler fra Fylkesmannen, 
og jobber tett sammen med Tele-
mark Fylkeskommune og Bypakke 
Grenland. Prosjektet har også fått 
oppmerksomhet nasjonalt og har blitt 
trukket frem av Kollektivtrafikkforenin-
gens landsforbund som et nytenkende 
prosjekt. “Elisabeth Fleseland fra 
DNT og Anne Cecilie Gundersen fra 
Telemark fylkeskommune presenter-
te fra Buss til Bush. Et kjempegodt 
samarbeidsprosjekt, og så vellykket og 
enkelt at det er rart ikke noen har gjort 
det for lenge siden. Her må resten av 
Norge bare følge på!”, sier Kollek-
tivtrafikkforeningen på deres nettsider 
angående prosjektet.
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PROSJEKTER

Landsmøtedagene starter med tur onsdag 6. juni, og turer torsdag 7. juni, samt 

organisasjonskurs for styreledere/tillitsvalgte i DNT og ferskingsamling torsdag ettermiddag, 

og grillfest på kvelden. DNT-forum arrangeres fredag 8. juni fra kl. 09.30 til 11:45. Det 

formelle landsmøtet starter fredag  8. juni kl. 13.00, fortsetter lørdag 9. juni kl. 08.30 og 

avslutter innen kl. 18.00 lørdag. Landsmøtedagene avsluttes med turer søndag 11. juni.

Påmelding til landsmøtet skjer via DNTs nettsider. Endelig frist for påmelding 1.mai
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DNTS L ANDSMØTE I 
OSLO 7.  -  10.  JUNI 
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Dette blir DNTs 39. landsmøte. Over 300 representanter deltar  
på møtet som blir arrangert av DNT Oslo og Omegn.

Landsmøtedagene starter med tur onsdag 6. juni, og turer torsdag 7. juni, samt 

organisasjonskurs for styreledere/tillitsvalgte i DNT og ferskingsamling torsdag ettermiddag, 

og grillfest på kvelden. DNT-forum arrangeres fredag 8. juni fra kl. 09.30 til 11:45. Det 

formelle landsmøtet starter fredag  8. juni kl. 13.00, fortsetter lørdag 9. juni kl. 08.30 og 

avslutter innen kl. 18.00 lørdag. Landsmøtedagene avsluttes med turer søndag 11. juni.

Påmelding til landsmøtet skjer via DNTs nettsider. Endelig frist for påmelding 1.mai



DNT Telemark har i løpet av 2017 markert seg som en seriøs aktør 
som satser på friluftsliv i skole og barnehage!

SKOLE OG BARNEHAGE

I løpet av 2017 hadde 
DNT Telemark opplegg for 
5700 studenter, elever og 
barnehagebarn, og ca. 500 
ansatte i skole eller barnehage. 
Vårt hovedtilbud har vært 
friluftsdagen, under visning 
om DNT og allemannsretten, 
DNTs ambassadørkurs, 
kanokurs, Turbotråkk, Opptur 
og praksiplasser ved våre 
arrangementer. 

Høydepunktene i 2017 var barne-
hagemarsjen, Turbotråkk, med  
tilsammen over 1500 deltagere, i 
henholdsvis Grenland, midt-telemark 
og vest-telemark,  Opptur med 1500 
åttendeklassinger, og ikke minst den 
gode oppslutningen på ferieaktiviteten 
Sommer, høst- o vintermoro, og alle  
Friluftskolene rundt om i Telemark. 

Vår skolehytte Sildevika har hatt besøk 
av 15 skoleklasser, og Flekkerhytta har 
hatt elleve skolebesøk, hvorav ni klasser 
fikk gratis busstur og overnatting med 
«Kulturbuss». Vår nye kystperle Øitan-
gen har hatt besøk fem koleklasser og 
en barnehage i sin første sesong. Vi ser 
også at det er flere besøk på de andre 
hyttene. 

Nytt i 2017 var oppstarten av det nye 
felles prosjektet i DNT «Naturen som 
læringsarena» hvor vi har knyttet til oss 
en skole. Målet er å få mer aktivitet og 
friluftsliv inn i skolehverdagen.

Til sammen hundre videregående 
elever fra Skogmo, Porsgrunn, Tokke og 
Tinn videregående har hatt en dag med 
praksis ved henholdsvis Opptur og Tur-
botråkk. Tyve studenter fra Høgskolen i 
sør-øst Norge har to godkjente praksis-
dager hos DNT Telemark (OPPTUR). 

Vårt tilbud har gått ut via Telemark Fyl-
keskommunes tilbudshefte og nettsid-
er, i tillegg til våre egne kanaler.  Vi har 
vært med å arrangere et Fiskesprellkurs 
for  lærere, bidratt inn i Liv og røre 
prosjektet til Telemark Fylkeskommune 
og hatt aktivitetskurs for videreutdan-
ning ved AOF

DNT Telemark vil takke sine   
samarbeidespartner; Telemark  
Fylkeskommune med flere k 
ommuner, Skogmo VGS, Høgskolen i 
Sørøst Norge og Læringsverkstedet, for 
et godt år for få økt fokus på friluftsliv i 
skolen og barnehagene i Telemark.
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Hvor ofte turene arrangeres og hvilke 
aktiviteter som arrangeres er svært 
varierende.  Mange av lagene har turer 
en gang i måneden mens noen lag har 
3-4 turer i året. 

Av aktivitetene som er blitt  
gjennomført i 2017 er hundekjøring, 
klatring, Trolltur, pannekaketur,  
kveldsmattur, turbingo, aketurer,  
eventyrfortelling, bondegårdsturer, 
padletur, fisketur m.m. I tilegg er det 
arrangert flere overnattingsturer, Kom 
Deg Ut-dagen ble arrangert over hele 
fylket, og fine turer til topper og turstier 
er arrangert i tilknytning til de ulike 
stedene. 

For de frivillige har det vært arrangert 
inspirasjonstreff i Bø og Skien for å 
utveksle erfaringer og ideer. Barnas 
Turlag Tinn deltok på ferskingkurs i 
oktober og de frivillige har ellers fått 
tilbud om kursing og kompetansehev-
ing gjennom DNT Telemark.

De fleste Barnas Turlag markedsfører 
sine aktiviteter gjennom sin egen  
Facebook-side, i tillegg til  
DNT Telemarks nettside.

I 2017 var det 12 Barnas Turlag,  10 
trilleturer i Grenland,  52 turer i Fylket, 
5 overnattingsturer, 3000/2000 
deltagere på Kom Deg Ut-dagen i 
høst/ vinter,  ca. 2300 deltagere på 
Barnas Turlag sine turer, ca. 35 Barnas 
Turlag-frivillige og over 1000  
dugnadstimer. 

BARNA S  TURL AG

Barnas Turlag er DNT sitt tilbud for barnefamilier med barn i 
alderen 0-12 år.  Målet er å motivere barnefamilier til å delta 
på friluftsliv gjennom organiserte, varierte friluftsaktiviteter 
i nærmiljøet i trygge rammer. Det er nå 12 Barnas Turlag i 
Telemark. Barnas Turlag Skien og Barnas Turlag Tinn ble restartet 
i 2017.
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