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VÅR VISJON

•
NATUROPPLEVELSER
FOR LIVET
VÅRE VERDIER
SPENNENDE

•

DNT skal by på utfordrende og
spennende opplevelser for alle.

ENKELT
Vi vil bidra til å la folk oppleve

TROVERDIG

gleden ved det enkle friluftslivet.

Trygghet og kvalitet skal stå i
fokus i hele organisasjonen.

NATURVENNLIG
INKLUDERENDE
DNT skal ha et turtilbud der
alle føler seg velkomne, også
de som ikke kjenner

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

oss fra før.
VÅR FORMÅLSPARAGRAF

•
DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt,
allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for sikring
av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
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PRO G R A M
LOK A L L AGSA M L I N G 2019
F R E DAG

L Ø R DAG

Velkommen
Innsjekk på Velhuset

kl. 07:3008:30

Frokost

kl. 18:00 20:00

Årsmøte

kl. 09:00 10:00

Foredrag del 1 ved
Jeanne Bøe og Gro Knutsen
(Om deres Norge på
langstur)

kl. 20:30

Enkel servering i velhuset
Foredrag ved Erik Bryn
Tvedt om stiens rettsvern i
Telemark og Vestfold.

kl. 10:1512:15

Kompetanse- og
erfaringssesjoner

kl. 12:15 13:30

Lunsj og beinstrekk/aktivitet

kl. 13:3016:00

Kompetanse- og
erfaringssesjoner

kl. 16:00 16:30

Oppsummering av dagen ved
Jon Atle Holmberg

kl. 16:30

Enkel snacks

kl. 17:30

Foredrag del 2 ved
Jeanne Bøe og Gro Knutsen
(Om deres
Norge på langstur)

kl. 19:00

Middag med grilling ute

Foto: Marius Dalseg Sætre

kl. 16:00

S Ø N DAG
kl. 08:00 .
09:00

Frokost

kl. 09:00 10:00

Workshop: “Alle skal med”.
I anledning mangfolds- og
inkluderingsåret 2019

kl. 10:00

Fellesturer:
- Guidet tur på øya med
Ruth Ellegård
- Kajakktur
- Båttur
- Barnas Turlag:
lek og moro
Utsjekk og en matbit før
hjemreise

Sosialt fokus
resten av kvelden
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 2018. Delegatene fra laget stemmer felles for lokallaget.
Laget kan stille med større eller mindre antall delegater enn stemmetallet tilsier.
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S E S J O N E R U NDE R
LOK A L L AGSSA M L I NGA :
L Ø RDAG
Lyst til å lære å ta enda bedre bilder på tur?
DNTs egen superfotograf, Marius Dalseg
Sætre, tar turen til Øitangen for å gi deg sine
aller beste fototips.
1. FOTOKURS:
TEORI OG PRAKSIS

2.FRA BARNAS TURLAG
TIL DNT UNG

Kurset har som mål å få deltagerne til å bruke
mobil og kamera mer aktivt på leting etter
de gode bildene i et landskap som stadig
forandres. Kurset vil gi konkrete råd om lys,
rom og komposisjon og vil bestå av både teori
og praksis

Hvordan kan vi få med enda flere fra Barnas
Turlag og over i DNT Ung?
I denne sesjonen deler vi erfaringer fra lokale
lag og vil ha et praktisk opplegg utendørs.

Del 1: Fokus på frivillige, hvordan skaffe, følge
opp og beholde frivillige i lengre tid
3. FRIVILLIGHET I FOKUS

Del 2: Sikkerhet og ansvar ved dugnadsarbeid.
Tekniske krav og oppfølging.
Sesjonen passer for alle som er eller har ansvar
for frivillige. Med ansvar for blant annet hytter,
stier og anlegg i turlagene.

NYE MOGEN

D N T T E LE MA R K

O RGA N I SA S J O N E N
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Vi har en historie å forvalte og et ansvar for våre barns
barnebarn. Naturopplevelser for livet
skal skapes i nye rom.
Vi skal sette standarden for fremtidens hyttebygging,
med minst mulig fotavtrykk.
Visjonen vår er å bygge Norges råeste miljøhytte!
En hytte som gir energi til livet –
der Telemarks krafteventyr en gang startet.

Illustrasjon: Snæhetta/ Plompmozes
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Medlemmer i lokallag

2018

Delegater

Gautefall Turlag

268

3

Bamble Turlag

666

6

Tinn- og Rjukan Turlag

280

3

Vinje Turlag

198

2

Skien Turlag

3126

11

Siljan Turlag

241

3

Seljord Turlag

120

2

Kviteseid Turlag

177

2

Kragerø

480

5

Totalt

5556

37

Medlemmer utenfor lokallag

2018

Delegater

Andre

77

0

Notodden

3

0

Bø

379

0

Sauherad

171

0

Nome

284

0

Nissedal

10

0

Fyresdal

1

0

Tokke

91

0

Porsgrunn

1775

0

Totalt

2791

0
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N Ø K K E LTA L L
MEDLEMMER

I løpet av 2018 hadde DNT Telemark en liten nedgang i medlemstallet.
Dette var grunnet et eierskifte i barnehagene vi tidligere hadde avtale
med og en påfølgende oppsigelse av avtalen. Dette gjorde at antallet
barnemedlemmer gikk en del ned, men vi ser at familiemedlemskapet
fortsatt er populært. Vi ser likevel en stadig økning i antall
familiemedlemskap, noe vi er

MEDLEMSUTVIKLING

Medlemstype

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Hovedmedlem

3082 3314 3339 3633 3593 3604 3606 3584 3598 3396 3309

Ungdom

235

289

294

280

250

214

Honnør

1296 1290 1254 1214 1159 1084 996

890

831

757

716

Livsvarig

110

106

115

116

120

122

Barn

397

1268 1356 1579 1592 1207 1259 1038 1028 452

485

Skoleungdom

193

228

301

270

282

110

247

291

113

374

291

115

362

326

117

344

116

355

322

358

312

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

413

Familie
husstandsmedlem

1281 1032 705

Sum

8347 9214 8928 8837 8661 8161 8040 7632 7614 6626 6458

337

221
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Navn

Stilling

Ansatt

Jon Atle Holmberg

Daglig leder

2006

Haldis Bjerva Watson

Leder butikk og tursenter
(Permisjon 2015 - 2018)

2009 - 2018

Henriette Hack

Leder butikk og tursenter

2015

Dag-Øyvind Olsen Djuvik

Avdelingsleder aktivitetsavdelingen

2009

Rine Grinilia

Økonomiansvarlig (Permisjon)

2015

Anja Haugerud

Vikar økonomiansvarlig

2018

Trond Ihle

Anleggsansvarlig

2017

Katrine Tellsgård

Kommunikasjonsrådgiver

2017

Odin Langslet

Prosjektleder

2016

Henrik Halle Høilo

Prosjektleder

2016

Elisabeth Fleseland

Prosjektleder

2016 - 2018

Elisabeth Fredriksen

Prosjektleder

2017 - 2018

Michael Quist

Prosjektleder

2017 - 2018

Tony Løkslid

Butikkmedarbeider

2016 - 2018

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 - 2018

Jorunn Karlberg

Vertskap Gaustatoppen Turisthytte

2017

Kjersti Wøllo

Vertskap Kalhovd Turisthytte

2007

Petter Martinsen

Vertskap Kalhovd Turisthytte

2007

Ruth Ellegård

Vertskap DNT Øitangen

2017

Jenny Flobak

Fagansvarlig Barnas Turlag

2018

Stian Melby

Prosjektleder Nærturer 2021

2018

Ida Mikalsen

Lærling/ ansvarlig verve-team

2018

Tommy Olsen

Vedlikeholdsassistent

2018
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SAKSLISTE

SAKSLISTE IHT. VEDTEKTER

a)

DNT Telemarks årsberetning.

b)

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

c)

Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

d)

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

e)

Valg av styrets leder.

f)

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

g)

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

h)

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

i)

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

j)

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Tilsynsutvalget.

k)

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

l)

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

m)

Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.
Med vennlig hilsen
Styret i DNT Telemark
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ÅRSMELDING

Å RS M EL DI NG 2018

Styret i 2018 har bestått av
Kaj E. Eggesvik, leder
Tor Suhrke, nestleder
Trine Bjørntvedt, styremedlem
Morten Næss, styremedlem
Torill Solheim, styremedlem
Thor Kamfjord, representant for senior, BT og ung
Marthe Isaksen, ansattes representant
Daglig leder Jon Atle Holmberg deltar på alle styremøter og fungerer som
sekretær.
Organisasjon
Foreningens formål er å arbeide for et
enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv og for sikring av friluftslivets
natur- og kulturgrunnlag på fylkesnivå.
Styret er av den oppfatning at vi i stor
grad har lykkes med dette. Vårt verdigrunnlag bygger på verdiene: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt
og Naturvennlig (STIEN).
Vi har lokallag i 9 av de 14 kommuner som ligger innen DNT Telemarks
virksomhetsområde. Aktiviteten foregår
nå i kommunene Skien, Bamble, Vinje,
Tinn, Drangedal (Gautefall), Kviteseid,
Seljord, Siljan og Kragerø, pluss Barnas
Turlag i Nome, Bø og Porsgrunn.
DNT medlemmer i Fyresdal registreres i Fyresdal Turlag og i Nissedal
i Havrefjell Turlag. Begge disse er
tilknyttet Aust-Agder Turistforening.
DNT medlemmer i Hjartdal og Notod-

den registreres i Notodden Turlag
som også er en DNT organisasjon. Vi
samarbeider godt med disse og med
turlagene utenfor DNT som Gvarv Turlag, Bø Turlag og Porsgrunn og Omegn
Turistforening.
Styret og administrasjonen har samarbeidet godt, og de ansatte har gjort
en betydelig innsats for organisering,
prosjektarbeid og informasjon. Antall
ansatte i administrasjonen har ikke økt.
Det er imidlertid ansatt flere personer i
aktivitetsavdelingen. Dette er stillinger
hvor vi har ekstern finansiering. Økonomiavdelingen har fungert svært godt
og nye IT baserte rutiner er blitt innført.
Vedtektene gir turlagene det operative
ansvar for aktiviteter, hytte – og løypearbeid i de enkelte kommuner. Alt dette
arbeid er basert på frivillighet. Det er
fortsatt behov for å justere driften i DNT
Telemarks administrasjon slik at den er

Å R S M Ø T E PA P I R E R
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Raghild Helberg åpner Claus Helbergs
minneutstilling på Krokan. Foto: Knut Åkredalen

ÅRSMELDING

mest mulig rustet for å legge til rette for
frivillig aktivitet ute i turlagene og yte bistand i koordinering av arrangementer
og turer på tvers av kommunegrensene.
DNT Telemark registrerer fortsatt stor
aktivitet og ny økning i dugnadstimer
for 2018.
Representasjon
DNT Telemark har i løpet av året deltatt
på en rekke møter og aktiviteter med
DNT og offentlige sektor, som Telemark
fylkeskommune (TFK), regionalråd,
kommuner, skoler, samt andre samarbeidspartnere.
DNT Telemark har representanter i
følgende organisasjoner:
Fjellvåken AS, 2 styrerepresentanter og et varamedlem.
Forum for Natur og Friluftsliv,
representert i styret
Helbergstiftelsen, styremedlem
Vandreregion Telemark, styringsgruppe
FFF, Forum for Frivillighet Telemark Fylkeskommune, rådet
Sykkel Telemark, styringsgruppe
Sentrumsnære turveier, Fylkesmannen i Telemark
DNT Landsmøte og jubileumsarrangement i Oslo
DNT feiret i 2018 sitt 150 års jubileum. Dette ble markert med Tidenes
Turfest i Oslo Spektrum med 6.000

deltagere, hvorav flere fra Telemark. I
løpet av året ble det over hele landet
avholdt en rekke arrangementer. DNT
Telemark var i år representert med
6 deltagere på landsmøtet i Oslo. 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
Medlemskontingenten er en viktig
del av DNT Telemarks grunnlag for
å drive virksomheten og et vesentlig
element i vår økonomi. 2018 viser en
reduksjon i antall medlemmer med
867 personer. Reduksjonen skyldes at
avtalen for kollektivt innmeldte Barnas turlag medlemmer i en stor lokal
privat barnehagekjede ble sagt opp, da
denne ble solgt til nasjonale aktører.
en rekke private barnehager ble sagt
opp. Dette omfattet ca 1.000 barn.
Denne nedgangen gjør at vi i fremover
vil ha fokus på videre arbeid med å tilby
kompetanse, aktiviteter og anlegg som
gjør det attraktivt å være medlem i DNT
Telemark.
Hyttedriften og båtdrift på Møsvatn
Vertskapene på Mogen, Kalhovd og
har vært de samme som i 2017. På
Gaustatoppen er det nå 2 som driver
i fellesskap. Gaustatoppen har hatt
en stor økning i omsetningen, Mogen
en liten økning og Kalhovd en besk-
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jeden nedgang. Den varme sommeren
gjorde at det var lite folk i fjellet i juli og
august. Den gode oppfølgningen med
kontroll av driftskostnader har fortsatt
i 2018. Driverne av hyttene har vært
flinke til å tilpasse bemanning og drift i
forhold til besøkstallet.
Den ansatte i anleggsavdelingen, som
har ansvar for hytte – og løypevedlikeholdet i DNT Telemark, har i løpet
av året fått utarbeidet et program for
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
Programmet er tatt i bruk også av
andre DNT foreninger.

god turinformasjon. Dette er en viktig
service vi ønsker å opprettholde.

De lokale hyttene rundt om i fylket som
driftes av turlagene er populære. Antall
overnattinger i 2018 har vært stigende, men det er fremdeles plass til flere.
Det er behov for bedre markedsføring
av disse trivelige skogshyttene med flott
turterreng.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) har
kontor i våre lokaler. Dette har medført
mer samarbeid på en del felles arrangementer i 2018.
Økonomi
DNT Telemark har fått tildelt prosjektmidler fra Telemark Fylkeskommune
med totalt kr 1.347.500. Fra kommuner, Sparebank stiftelsen, Gjensidige stiftelsen og andre bidragsytere
har vi mottatt betydelige tilskudd og
gaver. Inntektsførte beløp utgjør kr
4.359.945 av totale inntekter på kr
25.209.659. Vi takker for alle mottatte
bidrag.

Kystledhyttene har også i år hatt godt
besøk. Hytta i Sildevika stengte 1.
august på grunn av omfattende vedlikehold. Fjellvåken II på Møsvatn er eiet
av DNT Telemark med 35 %, sammen
med Vinje kommune og Tinn Næringsfond. Årets resultat forventes å gi et
tilfredsstillende overskudd.
Mogen Turisthytte og Gaustatoppen
Turisthytte har et stort etterslep på vedlikehold. Dette gjør at det arbeides med
planer om ny miljøhytte på Mogen,
samt en utvidelse og oppgradering på
Gaustatoppen. Dette er spennende
prosjekter som krever store investeringer. Arbeidet blir ikke igangsatt før vi har
skaffet ekstern finansiering, via gaver,
tilskudd og samarbeidspartnere.
Øvrig virksomhet
Butikken merker konkurransen fra de
store kjedene og netthandel. Inntektene
viser en nedgang i forhold til i 2017 på
ca 8 %. Vi forsøker hele tiden å forbedre driften av butikken, men har ikke
til hensikt å være fullassortert sportsbutikk. Vi arbeider hele tiden med å
gi våre medlemmer og øvrige kunder
Telemarks beste utvalg i turkart og

Prosjektene vi har ifm folkehelse, skole,
barn, ungdom og DNT tilrettelagt
har alle hatt god oppslutning og stor
aktivitet.
Ti – Toppere over hele fylket viser seg
fremdeles å være et populært tiltak.
Kursvirksomheten for å få flere kvalifiserte turledere har god tilslutning. Det
er plass til flere, spesielt fra turlagene.

Regnskapet viser et underskudd på
kr 579.486 etter avskrivninger. Det
er i løpet av året kostnadsført ca kr
350.000 i forbindelse planene for
nybygg på Mogen og Gaustatoppen.
Arrangementet med nattvandring til
Gaustatoppen belaster regnskapet
med kr. 250.000. Styret er ikke fornøyd
med årets resultat og vil følge nøye
med på resultatutviklingen i 2019.
Aktiviteter
Satsingen rettet mot elever i skolene og
barnehagene gir fortsatt gode resultater. Flekkerhytta, som DNT Telemark
driver sammen med Skien Turlag,
brukes dels som overnattingshytte og
som et utgangspunkt for aktiviteter med
barn og ungdom. Til å bistå de ansatte
og frivillige har vi fått bistand fra Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bø
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Det har også i år blitt nedlagt mye
arbeid med tilrettelegging for turaktivitet på øyene i Eidangerfjorden. Dette
har vært et samarbeid med Porsgrunn
kommune.
Gaustadagen i år ble arrangert i
forbindelse med åpning av hyttene i
slutten av juni og med Jon Ingebretsen
som primus motor. 17. mai turen til
Gaustatoppen er en populær aktivitet,
som det sendes innslag fra på riksdekkende TV.
Lysvandringen som ble arrangert for
tredje gang i september i samarbeid
med lokale krefter samlet færre deltagere enn tidligere år. Over 4.000
personer tok turen til topps i mørket.
Kjeden med hodelykter buktet seg
oppover som en lang orm.
Medlemsbladet Kjentfolk utkom med 2
nummer, herav et blad med turoversikt
for 2018 og avisen Turglede. Bladene
og turavisen blir godt mottatt.
Det har vært avholdt tre møter med
DNT Vestfold. For å kunne fremstå
samlet i forbindelse med fylkessammenslåingen, har det blitt opprettet en
prosjektgruppe som består av medlemmer fra både Vestfold og Telemark
Fellesarrangementene ”Opptur” og
”Kom deg ut dagen” fikk også i 2018
god deltakelse. Begge tilbudene er viktige for rekrutteringen, og nok en gang
har våre turlag stått for gode arrangementer rundt om i fylket.
DNT Telemark er partner i Folkehelseprogrammet for Telemark. Daglig leder
er vår representant. Samarbeidet går

godt og flere av våre tiltak er finansiert
gjennom programmet. Formålet er å få
nye grupper «ut av sofaen».
De lokale turlagene
De lokale turlagene er stammen i det
arbeid som blir nedlagt av de frivillige i
DNT Telemark. Aktiviteten i de enkelte
turlagene er svært variert. DNT Telemark vil fremover prioritere å bistå de
enkelte turlagene med gjennomføring
av administrative rutiner og praktisk
gjennomføring av arrangementer.
Dugnadsinnsatsen
All dugnadsinnsats innen DNT Telemark med løyperydding, skilting og
merking, vedlikehold av hytter, informasjon, samt friluftslivsarrangementer
og kursvirksomhet har hele samfunnet
nytte av. Totalt ble det nedlagt ca.
50.000 dugnadstimer i 2018.
Den samlede innsats fra DNT Telemarks mange hundre frivillige tilførte
Telemark helsefremmende kultur- og
friluftlivsverdier tilsvarende ca 9,5mill.
kroner i 2018.
Av hver krone vi kan benytte administrativt for tilrettelegging, får samfunnet
minst ti kroner tilbake. Vår virksomhet
for å få folk ut på tur vil fortsatt kunne
spare samfunnet for millionbeløp.
Gunstigere og mer effektiv investering i
folkehelse skal vanskelig finnes.Flere og
flere forstår dette, og vi har nå godt håp
om å kunne få midler til å opprettholde
drift og ikke bare til prosjekter i framtida. Kontinuitet i vår drift og tilretteleggelse for frivillig innsats styrker folkehelsa og vårt øvrige arbeid for friluftslivet i
hele fylket.
Styret.
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Kommentar: Morten Næss signerer under årsmøtet.
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Kommentar: Morten Næss signerer under årsmøtet.
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ÅRSMØTE SAK

BU DS JET TF ORUT S ETN I NG E R 2020

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 2019:
1.
Implementering og
effektivisering av bookingsystemet.
2.
Bedre kommunikasjon/
markedsføring av hytter utenom sesong
3.

Nye Mogen

4.

Forstudie Gaustatoppen

5.
Implementere verktøy og
arbeidsmetoder som effektiviserer drift
i administrasjonen + hytter, herunder
kartlegge og igangsette økonomisk
effektivisering. Målet er å frigi mer tid
og ressurser til Hovedsatsningene i
kommende periode - Turlagene og
Turisthyttene.
Følgende forutsetninger lagt til grunn:
1.
Budsjettet er satt konservativt
på bakgrunn av regnskapstall pr
31.09.2018.

2.
Pristigning. Det legges til
grunn en generell pristigning på
2,4 %.
3.
Medlemskontingent. Det
legges opp til en økning på 3,2 %
4.
Lønnskostnader. Det legges
opp til en moderat lønnsøkning og
tillegg for nye prosjektstillinger.
5.
Kostnader ifm Nye Mogen
og Gaustatoppen er forutsatt ekstern
finansiering, ut over en egenandel. I
budsjettet for 2019 ligger det inne kr
200.000
Utbygning på Mogen og eventuelt på
Gaustatoppen vil ikke bli igangsatt før
finansiering er på plass.
Styret har vedtatt at arbeidet med
medlemsverving skal intensiveres i
2019 - 2020.
På neste side er budsjettsammendraget
for 2019.

Styret.
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Budsjettsammendrag for 2019
			

				Budsjett
Driftsinntekter			
2019

Budsjett
2018

Regnskap
2018

Salgsinntekter			

11 315 505

9 776 071

11 146 000

Andre inntekter			

4 988 000

5 978 100

5 658 145

Kontingenter			

4 180 595

3 939 000

4 045 569

Tilskudd			

4 877 000

2 964 000

4 359 946

Sum inntekter			

25 361 100

22 657 171

25 209 660

					
Driftskostnader					
Varekostnad			

3 834 950

3 768 460

3 626 844

Personalkostnader		

12 273 807

10 306 026

11 267 925

Driftskostnader			

8 319 055

8 038 085

10 233 500

Avskrivninger			

320 000

451 419

441 537

Sum kostnader			

24 747 812

22 563 990

25 569 806

						
Driftsresultat			
613 288
43 181
						

-360 147

Finanskostnader		

219 340

203 500

213 300

					
Årsresultat			
409 788
-120 119
						

-579 486
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VA L G KO M M I T E E N S
INNSTILLING 2018
STYRET
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Styreleder

Kaj Eggesvik

X

NEI

Thor Kamfjord

På valg 2019

Nestleder

Tor Suhrke

X

JA

Tor Suhrke

På valg 2019

Styremedlem

Trine Bjørntvedt

X

NEI

Tone Reiten

På valg 2019

Styremedlem

Torill Solheim

X

Torill Solheim

På valg 2020

Styremedlem

Morten Næss

X

Morten Næss

På valg 2020

Rep. Senior/BT/
ung

Thor Kamfjord

X

JA

Ottar Kaasa

På valg 2019

Ansattes rep.

Marthe Isaksen

X

NEI

Kyle O’Donoghue

På valg 2019

VARA FOR STYRET
Varamedlem

Halvor Sagvolden

X

JA

Halvor Sagvolden

På valg 2019

Varamedlem

Karlien de Shuyteneer

X

NEI

Kristian Haraldsen

På valg 2019

Varamedlem

Bjørn Johnsen

X

Jørgen Young

På valg 2019

Varamedlem

Tone Reiten

X

Runar Landsverk

På valg 2019

Vara. Senior/BT/ Jan Petter Johansen
ung

X

Jan Petter Johansen

På valg 2019

Vara ansattes
rep.

X

Henriette Hack

På valg 2019

Henriette Hack

JA

TILSYNSUTVALGET
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Utvalgsmedlem

Odd Nakkestad

X

På valg 2021

Utvalgsmedlem

Rebekka L. Øvre-Eide

X

På valg 2021

Utvalgsmedlem

Per Kristoffersen

X

Utvalgsmedlem

Kjell Ivar Brynsrud

X

Utvalgsmedlem

Jon Harald Borgen

Utvalgsmedlem

Stein Løberg

JA

Per Kristoffersen

På valg 2019

Trine Bjørntvedt

På valg 2019

X

På valg 2020
X

Kjell Ivar Brynsrud

På valg 2020
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VARA FOR TILSYNSUTVALGET
Varamedlem

Liv Østbye-Pedersen

X

Atle Holmås

På valg 2019

Varamedlem

Bodil Gautefall

X

Bodil Gautefall

På valg 2019

VALGKOMITÉ
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Komitémedlem

Nils Magne Søli

X

På valg 2020

Komitémedlem

Stein Løberg

X

På valg 2021

Komitémedlem

Sigfred Steinhaug

X

Silje Tollefsen

På valg 2019

Varamedlem

Andre E. Nilsen

X

Trine Riis Groven

På valg 2019

KOORDINATORER
Verv

Navn

Står

På valg

Tur

Jon Ingebretsen

X

Løype

Ansatt

X

Arrangement

Styret

X

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

På valg 2019

UTVALGSLEDERE
Verv

Navn

Står

På valg

Gjenvalg

Valgkommiteens innstilling

År

Drift og eiendom Ansatt
Natur og miljø

Jon Ingebretsen

X

Tone Reiten

På valg 2019

REVISOR
Navn

Revisjonsselskapet AS v/Gro Backer

Står

På valg

Gjenvalg

X

Valgkommiteens innstilling

Gjenvalg

År

På valg 2019
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VEDTEKTER

VEDTEKTER
DNT TELEMARK
Vedtatt på årsmøtet 31. mars 2017
VEDTEKTER FOR DNT TELEMARK
§ 1 Formål
DNT Telemark skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag.
§ 2 DNT Telemark
DNT Telemark er paraplyorganisasjonen for DNT medlemmer i
Telemark fylke og omfatter lokale turlag i de enkelte kommuner
som arbeider under vedtekter og retningslinjer, godkjent av
DNT Telemark. DNT Telemark omfatter også DNT Telemark
årsmøte og styret, administrasjonen i Skien og komiteer og
utvalg som hører til dette (DNT Telemark fylkesorganisasjon).
§ 3 Arbeidsområder for DNT Telemark
Etter formålet skal DNT Telemark arbeide bl.a. med:
- drift av DNT Telemarks betjente hytter og forretningen knyttet
til DNT Telemarks administrasjonskontor
- styrke samarbeidet mellom DNT Telemarks turlag og
tilrette-legge for at rammevilkårene er best mulig for lagenes
drift
- rekruttere barn og unge til friluftsliv
- å støtte turproduksjon i turlagene
- koordinere tur- løype- og arrangements-produksjonen i
Telemark fylke
- opptre på vegne av eller bistå turlagene overfor nasjonale og
fylkeskommunale myndigheter, lands- og fylkesomfattende
organisasjoner/organer o.l.
- arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder
- fremme og støtte øvrige natur - og miljøverntiltak av betydning
for lokale medlemmer og turlagene
- ha en sentral rolle i finansieringsløsninger og hjelpe fram
lokale og fylkesmessige prosjekter som gavner DNT Telemark s
oppnåelse av formål- og målsettingsvedtak
- støtte tiltak for medlemsverving
- utgi årsskrift, medlemsblad og ivareta øvrig
kommunikasjonsvirksomhet

§ 4 Turlag
Turlag er betegnelse for de lag som omfatter medlemmer av
DNT i de enkelte kommuner i Telemark. DNT Telemarks
årsmøte kan, etter tilråding fra styret, oppta lokale turlag i DNT
Telemark. Opptak av nye lag krever 2/3 flertall. Ved opptak av
lag som arbeider innenfor et av turlagenes medlemsområder,
skal det berørte turlag godkjenne dette. Enkeltpersoner med
DNT medlemsskap vil fortrinnsvis ikke være direktemedlem
i DNT Telemark men tillegges nærmeste turlag. Som en
overgangsordning kan enkeltpersoner være direkte-medlemmer
i DNT Telemark dersom de bor på steder hvor det ikke er
etablert eller er svært langt til et turlag, eller det ikke er naturlig
å høre til et eksisterendeturlag.
Et turlags medlemsområde bør minst omfatte en kommunes
innbyggere.
§ 5 Medlemsrettigheter
Alle enkeltmedlemmer kan velges til tillitsverv i alle ledd i
organisasjonen fra det året de fyller 15 år. Medlemmer under 15
år kan fremme synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen
gjennom eget turlag. De enkelte DNT medlemmer i turlagene
har gjensidige medlemsrettigheter i DNT Telemark /DNT ved
besøk på hverandres hytter, deltakelse på hverandres turer,
kurs og liknende arrangementer. Videre har disse medlemmer
medlemsfordeler på andre foreningers hytter der DNT til enhver
tid har avtale om gjensidige medlemsrettigheter.
Tilsvarende har medlemmene i disse andre foreningene
medlemsrettigheter på hyttene og arrangementene til alle
medlemsforeninger i DNT.
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er DNT Telemarks øverste organ. Årsmøtet holdes
innen utgangen av mars hvert år og innkalles med minst 4
ukers skriftlig varsel til turlagene. Sammen med innkallingen
skal følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen. På årsmøtet
kan det bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til
allerede innsendte forslag. Slike forslag må fremsettes skriftlig
og undertegnes av forslagstiller. Eventuelle endringsforslag
må ikke gå utover realiteten i det forslaget de knytter seg til.
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Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
a) DNT Telemarks årsberetning.
b) Årsregnskap for DNT Telemark og eventuell fordeling av
overskudd til turlagene.
c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.
d) Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er
fremmet av et turlag med styrets uttalelse. Forslagene må være
innkommet innen utgangen av desember måned foregående år
for eventuelt å bli behandlet i de enkelte turlags årsmøter.
e) Valg av styrets leder.
f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
g) Valg av DNT Telemarks 3 koordinatorer innen tur-,
løype- og arrangementsproduksjon med 2 års funksjonstid.
Koordinatorene er direkte underlagt styret.
h) Valg av leder av Drift- og eiendomsutvalg, med 2 års
funksjonstid. Leder er direkte underlagt styret.
i) Valg av leder av Natur- og Miljøutvalg med 2 års funksjonstid.
Leder er direkte underlagt styret.
j) Valg av Tilsynsutvalg etter bestemmelsen i § 17.
k) Valg av årets delegater til DNTs landsmøte etter forslag fra
turlagene.
l) Valg av medlemer og varamedlem til valgkomiteen etter
forslag fra turlagene.
m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.
§ 7 Stemmerett på årsmøtet
Turlag har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 100
medlemmer til 500 medlemmer og deretter 1 stemme for hver
påbegynt 500 medlemmer. I medlemstallet inngår samtlige
medlemskategorier. Til grunn for stemmerettsberegningen
legges dokumentert medlemstall fra DNT i kommunene pr.
31/12 året før årsmøtet. Alle turlag skal møte på årsmøtet eller
la seg representere ved fullmakt. Styret avgjør hvor mange
representanter de enkelte turlagene kan møte med, for eks.
i forhold til turlagets stemmetall. Et turlag kan møte med
skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre turlag. Ved avstemming
avgis stemmene samlet fra hvert enkelt turlag. Før 2/3 av DNT
Telemark ts samlede medlemsmasse er organisert i turlag skal
styret innkalle til møte senest ved utgangen av februar for valg
av årsmøterepresentanter blant direktemedlemmene i DNT
Telemark. Antallet representanter bestemmes etter første ledd i
denne paragraf. Alle direktemedlemmer kan innsende forslag til
styret på representanter, innen en uke før valgmøtet.

§ 8 Saksforberedelse til årsmøtet
Behandlingen av overordnede, strategiske styringsdokumenter
skal foregå slik:
a)En sak som er utarbeidet på prinsippnivå: Saken sendes ut
før årsmøtet og redegjøres for under årsmøtet. Årsmøtet drøfter
saken og synspunkter refereres. Styret gis fullmakt til å foreta en
endelig utforming.
b)En sak som har hatt en omfattende forberedelse: Her skal det
gjennomføres en høringsprosess.
c)En sak som kan medføre vesentlig ulempe for turlagene: Her
er det viktig å gjennomføre en høringsprosess.
d)Høringsprosesser:
Styret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar styret
revidert forslag som fremmes for årsmøtet. Endringsforslag
må fremmes skriftlig fra turlagene senest 14 dg. før årsmøtet
begynner, og deles ut ved møtets start med eventuell
kommentar fra styret. Saken vedtas av årsmøtet.
§ 9 Valgkomité
Valgene i henhold til § 10 b og c forberedes av en valgkomité
som skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt av
årsmøtet blant kandidater innstilt fra turlagene. Valgperioden
er 3 år. Et hvert stemmeberettiget medlem av et turlag kan
fremme forslag til valgkomiteen på valg av styremedlemmer og
styreleder. Forslag må være innlevert skriftlig til valgkomiteen
innen årsskiftet foregående år for å kunne behandles på
årsmøtet. Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er
foreslått fra organisasjonen. Årsmøtet fastsetter retningslinjer
for valgkomiteens arbeid. Det bør tilstrebes en rimelig
geografisk fordeling av styremedlemmer, og en rimelig fordeling
mellom kvinner og menn.
Det bør tilstrebes kompetanse innen jus, økonomi og strategi
blant styrets medlemmer. Valgkomiteen innstiller også på valg
til Tilsynsutvalget etter §6 j og 3 koordinatorer samt leder av
eiendom/driftutvalg og leder av natur og miljøutvalg etter § 6 g,
h og i.
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§ 10 Valg av styre
a) Lederen og styremedlemmene velges alle for 2 år av gangen.
Styremedlemmer og varamedlemmer nevnt i punkt c og d velges
alle for 1 år av gangen.
b) Styrets leder og 4 medlemmer med varamedlemmer velges av
årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
c) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av
årsmøtet blant styremedlemmene i Senior, Ung eller Barnas
Turlag innen Turlagene.
d) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av
og blant de ansatte i DNT Telemark. Nærmere regler om
framgangsmåten ved valget fastsettes av styret.
e) Ved valg av styreleder i henhold til punkt b avgir hvert Turlag
stemme på kun én av kandidatene. For å anses valgt som leder i
henhold til punkt b, må vedkommende oppnå over halvparten
av de avgitte stemmer under årsmøtet. Er så ikke tilfelle ved
første avstemming, foretas omvalg. Ved omvalget deltar de to
kandidatene som fikk flest stemmer ved første avstemming.
f) Ved valg av styremedlemmer avgir hvert Turlag maksimalt
stemme på så mange styremedlemmer som er på valg. De av
kandidatene som får flest stemmer er valgt.
g) Av styrets medlemmer - unntatt de ansattes medlem – uttrer
hvert år minst 2, slik at de årsmøtevalgte medlemmer er på valg
hvert 2. år.
§ 11 Utdeling av midler til Turlagene
Beslutning om mulig utdeling av DNT Telemark overskudd til
turlagene avgjøres av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan
ikke besluttes utdelt mer av overskuddet enn det styret har
foreslått.
§ 12 Misbruk av årsmøtets myndighet
Årsmøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi
visse Turlag eller andre en urimelig fordel på bekostning av
andre Turlag eller DNT Telemark.
§ 13 Styre
Styret leder virksomheten til DNT Telemark. Styret består av
leder og 6 styremedlemmer. Styret velger en nestleder blant
styrets medlemmer.
Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller
når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, likevel
slik at et vedtak krever minst 4 stemmer for. I tilfelle av
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Forvaltningen
av DNT Telemark hører under styret. Styret skal sørge for
forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og
budsjetter for DNT Telemarks virksomhet, holde seg orientert
om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at

virksomheten, regnskap og formues-forvaltning er gjenstand
for betryggende kontroll. Herunder skal styret påse at DNT
Telemark har en forsvarlig egenkapital. Styret kan opprette
komiteer for å ivareta oppgaver som krever samordnet innsats
fra hele organisasjonens frivillige arbeid i Telemark. Styret
ansetter foreningens daglig leder og fastsetter dennes vilkår. For
øvrig treffer styret alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet.
Styret er tvisteløsningsorgan for uenighet mellom turlagene, og
har myndighet til å fatte beslutninger om blant annet grenser
for geografiske arbeidsområder der situasjonen er fastlåst.
§ 14 Arbeidsutvalg
Innen styret skal det være et arbeidsutvalg bestående av
styrets leder og nestleder. Arbeidsutvalget fremmer saker
for styret i samarbeid med daglig leder. Arbeidsutvalget har
instruksjonsmyndighet overfor daglig leder og kan avgjøre saker
etter delegasjon fra styret.
§ 15 Signatur
Foreningen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i
fellesskap.
§ 16 Administrasjon
Administrasjonen ledes av daglig leder. Daglig leder har møte-,
forslags- og talerett på styremøter og på årsmøtet. Daglig leder
representerer DNT Telemark sentralt utad i saker som inngår i
den daglige ledelse.
§ 17 Tilsynsutvalg
Tilsynsutvalget består av minst 6 medlemmer og to
varamedlemmer som velges på DNT Telemarks årsmøte for tre
år av gangen, og slik at 1/3 av medlemmene er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges årlig. Medlemmer og varamedlemmer
kan ikke være medlem av DNT Telemark styre, i styret i noen av
turlagene eller ansatt i DNT Telemark.
Tilsynsutvalget velger selv sin leder blant ett av de medlemmer
som er inne i siste år av sin periode. Tilsynsutvalget bør bestå av
minst én juridisk og en økonomisk kyndig. Tilsynsutvalget fører
tilsyn med at DNT Telemark drives på en forsvarlig og lovlig
måte, både økonomisk og forretningsmessig. Tilsynsutvalget
uttaler seg om de viktigste budsjettforutsetningene og større
utbyggingssaker før styret tar avgjørelse og/eller fremlegges for
årsmøtet til avgjørelse. Utvalget kan behandle tvister mellom
DNT Telemark og et turlag i henhold til retningslinjene for drift
av lagene. Videre behandler tilsynsutvalget sak om ugyldighet
i henhold til § 20, samt andre tvister som styret finner at
tilsynsutvalget bør avgjøre.
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§ 18 Kontingent
DNTs landsmøte fastsetter medlemskontingenten og DNT
sentralt innkrever kontingenten fra enkeltmedlemmene. DNTs
landsstyre fastsetter kontingentandelen til medlemsforeningene
(DNT Telemark) etter retningslinjer vedtatt av landsmøtet.
Endringer i disse retningslinjene krever 2/3 flertall på DNT
landsmøtet. Kontingentandelen til turlagene fra DNT Telemark
fastlegges etter retningslinjer og vedtekter for turlag i DNT
Telemark.
§ 19 Hederstegn
Personer som har gjort en særskilt innsats for DNT Telemark
og/eller turlagene, kan etter råd fra Tilsynsutvalget, tildeles
hederstegn av styret.
§ 20 Myndighet til å reise sak om ugyldighet
Et turlag, styreleder, et medlem av styret, eller daglig leder kan
reise sak med påstand om at en beslutning i årsmøtet er ugyldig
fordi den er ulovlig eller i strid med disse vedtekter.
Sak om gyldighet av beslutning i årsmøtet må innen tre
måneder reises for DNT Telemarks Tilsynsutvalg.
Utvalget avgjør saken med bindende virkning.
Tilsynsutvalgets avgjørelser kan innen tre måneder bringes inn
for voldgift for overprøving.
§ 21 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 4 ukers varsel av
styret, eller når turlag som samlet representerer et stemmetall
på minst 20 i henhold til stemmerettsreglene i § 19, krever det.
§ 22 Utmeldelse
Et Turlag opprettet av DNT Telemark kan ikke melde seg ut av
DNT Telemark. Turlag som beslutter å melde seg inn i DNT
Telemark har 5 års angrefrist fra opptagelsen.

§ 23 Eksklusjon
Turlag som ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med vedtekter
og retningslinjer kan ekskluderes fra DNT Telemark og
oppløses etter vedtak på årsmøtet med 3/4 flertall av samtlige
stemmeberettigede medlemmer. Ved eksklusjon av et Turlag
gjelder ikke bestemmelsen i § 15 om saksforberedelser for saker
som kan være til vesentlig ulempe for andre Turlag.
§ 24 Oppløsning av turlag
Dersom et Turlag oppløses, skal lagets midler overføres til et
tilsvarende lag i det geografiske området eller til DNT Telemark
sentralt til bruk i henhold til det oppløste Turlagets egne
vedtekter.
§ 25 Oppløsning av DNT Telemark
DNT Telemark kan bare oppløses dersom det vedtas på 2
påfølgende ordinære årsmøter med 3/4 flertall av samtlige
stemmeberettigede medlemmer.
Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, fordeles DNT Telemark
sentralt sine midler til turlagene i forhold til deres stemmetall
på årsmøtet. Hvis en slik fordeling ikke er aktuell, går DNT
Telemark s midler og eiendommer over til DNT som forplikter
seg til å ivareta medlemsinteressene innen DNT Telemarks
virkeområde inntil DNT kan igangsette en ny lokal organisasjon
med tilsvarende formål som DNT Telemark.
§ 26 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene skjer etter vedtak i årsmøtet. Til gyldig
vedtak kreves 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede
medlemmer samt at forslaget om vedtektsendringer er sendt
turlagene minst 3 måneder før årsmøtet. For endring av §§ 1,
22, 23, 25 og 26 kreves 3/4 flertall på årsmøte.
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“I 2018 hadde vi over 400 fellesturer,
kurs og arrangementer i Telemark. Dette er
takket være den enorme dugnadsinnsatsen
som legges ned hver dag! Uten frivilligheten
hadde ikke DNT fylt 150 år i 2018.”

Foto: Thor Christiansen

- Kaj Eggesvik
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I 2018 ble Bamble Turlag ferdig med den 60 km lange Kyststien,
og videre vil arbeidet bestå i å vedlikeholde og forbedre stien. Det
er økende fokus på å etablere nye turstier i kommunen og et bedre
turtilbud for medlemmene.
Kyststien og nye turstier
Siden arbeidet startet i 2010 har det
medgått totalt 8100 dugnadstimer.
Det er kjøpt inn 200 nye skilt for «Kyststi
Bamble», og arbeidet med å sette dem
opp fortsetter i 2019. Turlaget arbeider
for å få etablert flere turstier i
kommunen. Bamble Kommune har
en Friluftsplan med tilhørende stiplan
som turlaget har fått en lederrolle for
gjennomføringen av. Arbeidet vil skje i
samarbeid med kommunen, og utgifter
betales av dem, samt at aktuelle lag,
foreninger og grunneiere vil bidra. Vi
tror dette arbeidet vil være til stor glede
og nytte for kommunens innbyggere.
Dugnadsarbeid
Det årlige møtet for dugnadsplanlegging ble godt besøkt og antallet utførte
dugnadstimer i 2018 er 1070. Den
største enkeltoppgaven i 2018 har vært
nytt lager på Eik Gård. Dette har blitt
et flott lager og turlaget har fått mye
positiv omtale av det utførte arbeidet.
Antallet dugnadstimer for Kyststien i
2018 ble 400. Det ble brukt330
dugnadstimer til ny sti fra Grasmyr. I
tillegg til fysisk dugnadsarbeid er det
medgått et betydelig antall timer til
planlegging og gjennomføring av turer.
Turer og øvrige arrangementer
Opplegget «Aktiv i 100» fortsatte med
sine ukentlige turer også i 2018. Hver

mandag samles en mannlig og en
kvinnelig turgruppe. Dette er et meget
populært tilbud for gruppen 60+ og
det ble i 2018 gjennomført 69 turer.
Kyststiens dag ble arrangert 27. mai
med 70 deltakere. I tillegg var 15
frivillige fra turlaget med på
arrangementet. Turlaget arrangerte
weekendtur til Kalhovd i august med 16
deltakere. Onsdagsturene hadde god
deltakelse i 2018. Turlaget arrangerte
12 turer i 2018. Årets Ti-Topper’n
Grenland hadde to topper i Bamble,
nemlig Hørsfjell og den mest besøkte
toppen, Jypleviktangen. 40 stykker
deltok på sommerfesten for
dugnadsfolket. Det samlede antall
deltakere på våre arrangementer i
2018 var 3155 personer og da er ikke
dugnadene medregnet.
Diverse
Vi har fått tilgang til, og opplæring i,
DNT sitt verktøy for grafisk produksjon
av informasjonsmateriell. Turprogrammet for 2019 er laget ved hjelp av
dette verktøyet. Turlaget har gitt tilbakemelding på diverse reguleringsplaner
gjennom året. Dette vurderer vi som et
viktig arbeid som vil sikre kommunens
innbyggere lett tilgang til turområder.
Det foregår mye bygging og planlegging av fremtidige anleggsaktiviteter og
vi ønsker å ivareta friluftslivets interesser
på best mulig måte.
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Foto: Karlien de Shuyteneer

GAUTEFALL TURL AG 2018

Gautefall turlag har hatt et aktivt år med totalt 22 turer og aktiviteter. Av disse 22
turene var det 7 som ble organisert av ungdomsgruppa og 4 av seniorgruppa.
Barnas turlag har ikke hatt aktiviteter i år, men Kom deg ut-dagen i februar ble
gjennomført.
DNT Ung Gautefall har i år hatt et godt
fungerende ungdomsstyre, som har vist
større selvstendighet enn før. Det ble
gjennomført 2 overnattingsturer; En todagers telttur til Grytdalen og en kajakktur
med overnatting på Tveitvann. På kajakkturen fikk ungdommene besøke et smiverksted, hvor de fikk opplæring i smifaget.
Seniorgruppa var i år nokså uheldig. Mange
turer regnet vekk, ingen møtte opp og
turene ble derfor avlyst.
Gautefall turlag har hatt 7 dagsturer, med
varierende oppmøte. Størst suksess var
Heigeitilturen og turen til Himmelrike rundt
Jørundskårheia.

tur-appene mer aktivt og har markedsført
det mye på vår facebookside.
Kurs og deltakelse på arrangementer
Vi har hatt 8 representanter på DNT
Telemark sitt årsmøte i Fyresdal, 3 av dem
representerte DNT Ung Gautefall. En
ungdom reiste på landsmøtet for DNT Ung
i Drammen. Dette var en stor erfaring! To av
våre styremedlemmer har deltatt på
ambassadørkurset og kart- og
kompasskurset i regi av DNT Telemark.
Prosjektet Saltveien ble videre oppgradert, men noe arbeid gjenstår. Videre ble
løypenettverket rundt Braknesheia ryddet
og merket på nytt, og ny bru ble bygget. Det
ble også bygget ny bru på Heigeitilløypa,
men også her gjenstår det noe arbeid. Det
ble lagt ned mye arbeid i å registrere turer
og turpunkter på ut.no og SjekkUT.

For første gang ble Grønn Fredag
organisert i drangedal. Dette ble et
samarbeid mellom turlaget, DNT Ung
Gautefall og Drangedal I.L.. Vi er fornøyd
med arrangementet og ønsker å få dette
som en tradisjon, da vi ser at det er et behov
for det i bygda.

Totalt ble det lagt ned 1009,5 dugnadstimer, dette tilsvarer ca 0,5 årsverk, noe vi synes
er ganske imponerende!

Videre har Gautefall Turlag lagt ut 15
registreringspunkter i SjekkUY-appen og 5
nærturer på ut.no. Vi ønsker å bruke disse

Medlemstallet ved årsskiftet 2018/2019
er 268 personer. Dette er en nedgang på
10 medlemmer eller 3,6 %,.
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Foto: Kragerø Turlag

KR AGERØ TURL AG 2018

2018 var Kragerø Turlag sitt andre år i DNT Telemarkfamilien. Styret har bestått
av Andre Ekeberg Nilsen, Petter Helge Hareide, Frode Steffensen, Knut Rinde,
Tor Åsen, Åse Lauritzen, Herman Bottolfs, Prudence Kenyon, Alf Rune Falck, og
Siri Sandland. Turlaget hadde i 2018 470 medlemmer og det gikk med hele 850
dugnadstimer.
Stangnes
Dette året har restaureringsarbeidet
på Stangnes blitt ferdig. Et stort arbeid
er utført, betalt av statlige midler. Både
huset og uthuset er restaurert.
Vi kunne ta huset i bruk på slutten av
sommeren og fikk 4 søndager med
vaffelsalg denne sesongen. Uteområdet
er ryddet og betydelig oppgradert. Vi
takker alle ivrige sjeler som har stått på
der ute.

Planen er å kjøre skiltene ut i terrenget
på vinterføre ved hjelp av scooteren
med henger. 25-40 skilt skal settes opp.
Dette er starten på et større arbeid med
å fornye skiltingen i turterrengene våre.
Turene på søndager vår og høst
Det har vært varierende deltakelse på
årets turer. Fra 0 på regnværssøndager
til ca 20 på fine dager. Det ble holdt
et kart- og kompasskurs i vår, som ble
svært vellykket.

Hytta på Jambakkmyra
Den nye snøscooteren har fått tak over
hodet, dvs. at uthuset har fått et tilbygg
som nå er ferdig. Et malestrøk gjenstår.
Det er innkjøpt og montert nytt
aggregat og det fungerer utmerket.
Hytta er godt besøkt på søndager. Den
er et populært mål for mange. Vi har
utvidet vaffelsalgsesongen ved å starte
med å ha hytta åpen fra slutten av
september/begynnelsen av oktober.
Flere nye frivillige hyttevakter har
kommet inn og muliggjort dette.

I forbindelse med Kragerø bys
bursdagsfeiring i sommer hadde vi en
stand på bybrua for å skaffe flere medlemmer og for å informere om Turlaget.

Det er lagt ned en stor jobb på data
med å bestemme plassering og
kilometeravstand på de nye skiltene
rundt Jambakkmyra. Skiltene er av
metall og har derfor lang levetid.

Vi ser at facebook er et absolutt
brukbart medium for å nå ut til deler av
befolkningen. Allikevel er det KV som
fortsatt er den viktigste kanalen for å få
ut informasjon.

På et av våre styremøter fikk vi besøk fra
Porsgrunn og Omegns Turlag (POT).
De er ikke med i DNT Telemark og
ønsket derfor å høre vår erfaring ved å
være med. Vi var enstemmig i vår
anbefaling til dem; Medlemskapet har
vært positivt for oss.
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Foto: Aud Eli Undheim

KVITESEID TURL AG 2018

Det har vært et fint år for Kviteseid Turlag og Barnas Turlag Kviteseid med 2 skiturar og 4 fotturar, tross varierande antall deltakarar, samt Kom deg ut-dagen i januar og september arrangert av Barnas Turlag Kviteseid og Barnas Turlag Seljord.
Me har i 2018 reklamera for appen
SjekkUT – der me la inn tre turlister:
5 kvardagsturar, 5 turboturar og 10
toppturar.

Barnas Turlag Kviteseid har sammen
med Barnas turlag Seljord arrangert
blant annet Kom deg ut-dagen i januar
og september.

I samband med DNT sitt 150 års jubileum har me gjort litt ekstra for å få folk
på tur med loddtrekning av premiar.
Alle som hadde registrera 5 toppturar,
5 kvardagsturer eller 5 turboturar og
i tillegg dei som deltok på fellestur var
med på trekning av premiar. Hovudpremien var ein El-sykkel og 2. premie
overnatting på Mule Varde. I tillegg blei
det dela ut 10 «trøstepremier» for kvar
av turkategoriane.

Turopplegget «OPPTUR» for 8. klasse
på Kviteseid skule er gjennomført.
Turlaget har deltatt med stand på
Viktoriafestivalen, på Vrådalsdagen og
Morgedalsdagen.

Prosjektet «Aktiv i 100» er gjennomført. Ei gruppe som går kvar tysdag er
eit samarbeid mellom turlaget, kommunen, LHL og Sanitetslaga i kommunen. I tillegg hadde me ei gruppe
som gjekk litt lengre turar vår og høst.
Me fekk kr 7 500 frå DNT som er nytta
til annonser og tilskot til arrangement
i gruppene. Det er sendt rapport til
DNT Telemark om aktivitetane, samt
økonomirapport.
Turlaget har ansvaret for gjennomføringa av den tradisjonsrike sommarskituren på Haukelifjell fyrste helga i juni.
Her var det 30 deltakarar med.

Me hadde eit ope styremøte i Vrådal
der medlemmer kunne koma med
innspel til turar i 2019. Det kom 2
forsalg til turar og begge desse er tatt
inn i turprogrammet for 2019.
Me hadde eit ope møte på Hvidesøe
kafe med utdeling av premiar for turåret
2018 og informasjon om turprogrammet for 2019.
Styret har arbeidd med planlegging
av ein gapahuk på Fossøy i Vrådal. Det
er søkt om finansiering og me har fått
støtte til prosjektet frå Friluftsfondet
Arendalsvassdraget og Sparebanken
Sør. 2 styremedlemmer har jobba med
DNT sin app SjekkUT, og fleire turar i
Kviteseid er lagt inn. Turlaget har deltatt
på planleggingsmøte om aktivitetar
i Ågapet. Det er frakta materialer til
Heivatn som skal brukas til klopping av
myr til sommaren. Det er utført
oppgradering av turstien til Venelifjell.
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Foto: Hans Inge Hagen

SELJ ORD TURL AG 2018

Seljord turlag måtte gjennomføre ein om-/ reorganisering i 2018 for å få eit meir
aktivt og fungerande styre.

Turlaget har hatt eit brukbart aktivt år i
2018. Vi hadde turar for store og små
og hadde m.a. ein rekrutteringsstand
over to dagar på Telesenteret rett før jol.
Denne var godt støtta av DNT Telemark.
Kanskje fikk vi ikkje så mange nye medlemmer, men vi fikk synt oss godt fram
og fikk kontakt med mange medlemmer/ interesserte turvenner.
Seljord turlag er organisert med Barnas
turlag, turgruppe og prosjektgruppe.
Turgruppa
Turgruppa, leia av Hans Inge,
arrangerte følgjande 3 lang turar;

1. Skorve rundt, den 21. juli 2018,
13 -17 km – 6 timar. Deltakarar: 17 stk.
2. Brattefjell rundt, den 11. august
2018, 22-25 km - 10 timar.
Deltakarar: 25. stk.
3. Lifjell på langs, den 29. september
2018, 23-25 km - 10 timar.
Deltakarer: 59 stk.
Rapport frå Prosjektgruppa
Seljord turlag bygde ingen bruer i
2018, men prosjektet ved Slåkavatnet,
der det skal byggjas 2 stk. bruer over
Grunnåi og leggjas 850 m med klopper mellom Grunnåi og Slåkadalsvegen, er nå klart for realisering. Brubygging reknas å starte opp våren 2019.
Det er inngått avtaler med grunneigar,
med ansvarleg brubyggjar og med
entreprenør om å gjere vegen kjørbar
og byggje bru-kar.

Foto: Helen R. Svartdal

På styremøtet 28. august 2018
konstituerte vi nytt styre slik:
- Leiar: Asbjørn Storrusten
- Nestleiar: Janne Fjellheim
- Kasserar: Jane Kristin Aarhus
- Styremedlem: Mirjam T. Schade
- Styremedlem: Hans Inge Hagen
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Foto: Katrine Tellsgård

SILJAN TURL AG 2018

Siljan Turlag hadde i 2018 263 medlemmer og god aktivitet med
turer og arrangementer gjennom året.
Våren 2018 ble det utfordringer for
de løypeansvarlige. Etter en ekstrem
vinter var det utrolig mye vindfall og
toppbrekk i løypene. En stor takk til de
løypeansvarlige.

stykke av kysstien i flott vær.

I tillegg til dugnadsarbeidet på løypene,
har turlaget hatt følgende arrangementer, turer og møter: Kom deg ut-dagen i januar og september, møte med
løypeansvarlige, tur til kysten, tur langs
Siljanelva sammen med Siljan historielag, tur til Styggemann og julesamling.

Kom deg ut-dagen i september var i
samarbeid med Skolemusikken i Siljan,
Siljan JFF, Siljan Røde Kors og Siljan Historielag, og ble arrangert ved Gorningen i Siljan. Nærmere 200 deltok.

For tredje år ble det laget flyers med
informasjon om Turlagets aktivitet.
På Kom deg ut-dagen i januar ble det
utebursdag i forbindelse med at DNT
fylte 150 år.
Møtet med løypeansvarlige ble
arrangert for andre året på rad for å gi
informasjon og ikke minst høre hvordan
de jobber med løypene. Årets tema var
sikkerhet. Vi hadde besøk av anleggsansvarlig i DNT Telemark, Trond Ihle,
som informerte om dugnadssikkerhet. Svein Kiste gjennomgikk løypene
sammen med løypeansvarlig. Fantastisk
jobb løypeansvarlig har gjort i år etter
den harde vinteren.
Tur til kysten i Bamble var ny av året.
Turen gikk til Langesund der vi gikk et

Villblomstens dag ble arrangert
sammen med Siljan Historielag som
hadde mye god informasjon.

Tur til Styggemann ble gjennomført i
flott vær med 14 deltakere. Turleder var
Sissel Mogård og Johan Tudal.
Siljan Turlag fikk innvilget sin søknad om
15 000,- fra Siljan kommune til å
produsere og sette opp
informasjonstavler.
I tillegg til ordinær vedlikehold av
løypene har Sissel Rohølhaugen tatt på
seg oppdraget med å legge inn et stort
antall løyper digitalt i ut.no og sjekkUT.
På ut.no finner du forslag til løyper med
beskrivelse. SjekkUT er DNTs nye app
som åpner for digital innsjekking på
turposter med mobiltelefonen.
I år var vi så heldige at Espen Paulsen
kom og holdt et foredrag med bilder og
film fra Canada på årets julesamling.
Det var i Helge Ingstads fotspor turen
gikk.
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Skien Turlag har 3126 medlemmer.
Turlaget har stilt opp på diverse
arrangementer i 2018, som Mersmak
i Skien, og arrangert Kom deg ut-dagen
høst og vinter. Disse arrangementene er
nå stort sett overtatt av Barnas Turlag. Vi
har også i år arrangert dugnadsfest for
frivillige og styret er godt fornøyd med
årets dugnadsinnsats.
Barnas Turlag, som ble reetablert i
2018, har hatt flere aktiviteter med god
deltagelse. Det har vært stor aktivitet
også i Løypegruppa. Året startet med
ekstreme forhold i skogen som førte
til mye ekstraarbeid for løypegruppa
i starten av sesongen. Dette fikk byens
ordfører med seg, og vi fikk en ekstra
bevilling fra Skien Kommune til kjøp av
utstyr. Tusen takk for gaven.
Fra «Turskiltprosjektet» fikk vi i 2017
bevilget inntil kr. 140.00 til dekning
av kostnader til nye skilt og karttavler i
Skien Østmark.
Prosjektet «På nye stier», et samarbeid
med DNT Telemark og NAV hvor
arbeidsledig ungdom får være med
å rydde og vedlikeholde stier, er et
vinn-vinn prosjekt. I 2018 bidro dette
prosjektet med rydding av stiene gjennom Gunnborgdalen. For øvrig er det
reparert og lagt ut nye gangbaner og
klopper i Blåfjellområdet og i Gulsetmarka. Rundt Sneltvedt - Lensmannseter - Rustan - Søgårdseter - Ørnstjern
har alle stiene nå fått nye vegvisere med
avstandsangivelse. Nye infotavler er
innkjøpt og vil være på plass tidlig i
2019. Det samme gjelder Vealøsområdet. Som tidligere år er det også
gjennomført et betydelig arbeid med

vedlikehold av stier/løyper i
Sauheradfjella/Luksefjellområdet.
Vintersesongen 2018 var svært god for
vaffelsalget på Fugleleiken med sesong
fra 6. januar til 2.april. Hyttene våre
har ikke hatt like høyt besøkstall som i
2017. Den svært varme sommeren har
nok noe av skylda for det. Det er utført
normalt vedlikehold på hyttene med
litt fornying av inventar og utstyr. Blant
annet er det montert nytt solcellepanel
på Sommerseter. Dette fikk vi penger til
fra Sparebank1 Telemarks gaveutdeling. Mange dugnadstimer går med til
vedforsyningen på hyttene, trefelling,
kløyving, stabling mm.
Turaktivitene er fordelt på tre grupper:
Lavterskel, senior og turgruppa.
Lavterskel og senior har begge
formiddagsturer. Seniorgruppa holder
seg i bygatene i Skien om vinteren, men
har turer rundt i distriktet i barmarksesongen. Lavterskelgruppa går turer i
terrenget hele året. Turgruppa er for
«folk flest» og har hatt skiturer i nærområdet, mosjonsturer på onsdagskvelder,
ulike søndagsturer til fots, padletur,
sykkeltur i Helgeroa og Yogahelg på
Fugleleiken.
Hyggelig å se at Topp7 ble vellykket.
Dette er et utbredt konsept i flere
DNT-kretser. I år var det første året vi
tok dette navnet på vår tur, og turen er
planlagt å bli en årlig tradisjon. I år er
turen blitt noe moderert slik at den skal
passe inn i Topp7-konseptet, og går fra
Hjellen i Skien over 7 topper til
Porsgrunnsbrua som er ca. 20 km.
Turen varer ca. 8 timer. Antall deltakere
lå på rundt 45 stykker i 2018.
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Foto: Jenni Kvaran

TINN OG R J UK AN TURL AG 2018

2018 var et fint år for Tinn og Rjukan Turlag, tross noen endringer i turplanene.
Årets første tur var planlagt til mars og skulle gå til Helberghytta. Den ble
imidlertid ikke gjennomført da vi ikke ønsket å forstyrre en reinflokk i området. Vi
prøver igjen i 2019.
27. juli var det jubileumsfest på
Krokan. Turistforeningen feiret 150
år og markerte det ved aktiviteter for
barna, teater og musikk. Samtidig ble
det holdt stand på Rjukan torg med
representanter både fra DNT Telemark
og Tinn og Rjukan Turlag. Det kom ikke
så mange innom torget som vi hadde
håpet på, men de som stoppet og slo av
en prat var positive, og vi tror det er lurt
å være mest mulig synlig i lokalmiljøet
uansett.
Sammen med Notodden Turlag ble det
felles jubileumsarrangementet “Krig,
fred og verdensarv” arrangert søndag
2. september. Først gikk turen i lett
terreng fra Gaustablikk til Vinjehytta
på Gaustaråen, før bevertning
og underholdning på Tuddal
høyfjellshotell.
18. oktober arrangerte vi refleksturer
i Bygda og på Rjukan i samarbeid

med Frivillighetssentralen og
Frisklivssentralen. På Rjukan møtte
mellom 25 og 30 store og små, og i
Bygda telte de 21 mennesker og 2 dyr.
Dette var et lavterskelarrangement som
slo godt an, og som ikke krevde mye
planlegging. At andre instanser tar
kontakt og ønsker å samarbeide med
oss om slike aktiviteter, setter vi stor pris
på. Vi håper på enda flere samarbeid i
årene som kommer.
Ti-topper’n
Hanne har gjort en formidabel jobb
med Ti-Topper’n, og ikke bare sørget
for gode turer, men også samlet dem
i et flott hefte som beskriver alt man
trenger å vite for å legge ut på tur.
I 2018 var det 324 personer som
hadde klippekort, og 118 av dem var
barn. Det var 50 voksne og 36 barn
som leverte kortene inn igjen, og blant
dem ble det trukket tre vinnere som
mottok gavekort på sportsbutikk.
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Foto: Thor Christiansen

VINJE TURL AG 2018

2018 var et varierende, men fint å for Vinje Turlag, med flere turer, kurs og
arrangementer.
Turer, møter og medlemmer
Tonje Orum har hatt hverdagstur
til Furufjell (ingen deltakere),
Mjoltenuten (2 deltakere) og Synnøves
sti (15 deltakere). Felles padledag
med barnas turlag i Høydalsmo i
september.
16 stk tok våttkort på Oftevatn den
23.-24. juni - mye moro, veldig mye
bading og fin padling. Takk til Harald
Rishovd som dyktig og inspirende
instruktør! Det ble utallige velt.
Et styremøte har blitt holdt. Mye av
kontakt og planlegging går i stor grad
via Facebook og Messenger.
Fra en topp på 227 medlemmer
i 2012 har medlems tallet gått
tilbake til 212 stk i 2014 og til 208
medlemmer for 2015, og til ca 200 i
2018.

Årsmøte
I 2018 ble årsmøtet holdt på
Raulandsakademiet med 9 frammøtte,
med en gjennomgang av regnskap og
aktiviteter for siste år.
Styret
Styret har i 2018 bestått av
Leder: Thor Christiansen,
Nestleder: Torben Andersen,
Sekretær: Cecilie Nesheim,
Styremedlem: Olav Hahn,
Kasserer: Marie Veslestaul,
Vara: Christina Blomen
og Laila Apeland,
Representant for Barnas turlag:
Anne Bjerk,
Vara for Barnas turlag:
Anna Vinjerui Lid,
Valgnemnda: Sigrunn Midtbø,
Synnøve Bratland
og Hassan L Samahle.

B A R N A S T U R L AG
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Foto: Jenny Flobak

BARNA S TURL AG BAMBLE 2018

I 2018 ble det oppretta en egen dugnadsgruppe for Barnas Turlag Bamble og
denne ble benyttet ved noen arrangementer i 2018. Dette er en viktig ressurs i
arbeidet for å få med flest mulig på tur.
Fortsatt er det ønskelig med flere
personer som kan være med å støtte
dette arbeidet. Barnas Turlag har hatt
flere godt besøkte arrangementer og
på turen til Ivarsand var det 130
deltakere. Det ble også arrangert en

overnattingstur til Langøya med 26
deltakere og dette viste seg å være
meget vellykket. Skattejakt i Øygardskogen hadde 90 deltakere. Barnas Turlag
gjennomførte samlet 9 arrangementer
i 2018.

Foto: Ingvil Olsen Djuvik

BARNA S TURL AG BØ 2018

Barnas Turlag Bø hadde et fint turår i
2018. I løpet av året hadde turlaget
åtte turer med oppmøte fra 20 til 200
deltagere. Av høydepunkter kan nevnes
en flott skileikdag på Lifjell med mange
blide barn og strålende sol, kanotur på
Bøelva og ikke minst

Kom deg ut-dagene, hvor det kom
mange nye deltagere. Små og store
så ut til kose seg på tur i en uformell
setting. For å få til turene har rundt 15
frivillige dratt på seg turledervesten og
planlagt og ledet i vei. Vi ser fram til nye
sprell i 2019!
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Foto: Andre Nilsen

Kom deg ut dagen i januar ble grunnet
været avholdt på Svenum gård, med
rundt 50 detlakere. I mai arrangerte vi
OPPTUR for alle 8 klassingene i Kragerø og Drangedal kommune. Kom deg
ut-dagen i september ble lagt til Bergsneset, med rundt 80 små og store.
I oktober gikk turen til Rønnomnibben,
med 10 tøffe små og store. 25.
november hadde Barnas turlag ans-

var for vaffelsalg på Jambakkmyra, og
mange møtte opp på den åpne hytta.
Den tradisjonelle grøtfesten ble gjennomført første uka i desember.
Vi har gjennom året forsøkt å holde litt
liv i Facebook-siden vår. Dette har vi
gjort ved å legge ut små og store turtips
i nærområdene. Vi har også delt
aktuelle artikler, turer med DNT.
Vi har lagt ned ca. 300 dugnadstimer.

Foto: Preben Herregården

BARNA S TURL AG PORSGRUNN 2018

Barnas Turlag Porsgrunn er nyetablerte i 2018. Vi har 9 frivillige og i 2018 ble
det arrangert 11 turer hvor de frivillige jobbet i alt 969 dugnadstimer. Det ble
søkt om midler og sparebankstiftelsen ga oss hele 50.000 til utstyr som vil glede
store og små i fremtiden.
Vårt første arrangement var Kom deg
ut-dagen som ble holdt sammen med
POT. Det ble en pangstart med rundt
800 store og små som møtte opp. I
februar var det aking og skilek, i april
var vi på Ivarsand sammen med Barnas
Turlag Bamble og i mai hadde vi en flott
tur til Bjørkøya, hvor vi hadde bading og
yoga for barn. I juni var vi på vårt årlige

besøk til Borgestad gård hvor vi fikk
møte en masse grisunger, i september
hadde vi familiecamp sammen med
Barnas turlag Skien på Svanstul, og vi
arrangerte Kom deg ut-dagen på Mule
Varde sammen med POT. Vi hadde
også kveldsmat på Frydentopp, tur til
Valås og Kverndammen og en
avsluttende grøtfest i Desember.

B A R N A S T U R L AG
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Foto: Ida Mikalsen og Trond Ihle

BARNA S TURL AG SELJ ORD/KVITESEID

I 2018 har Barnas Turlag Seljord og Barnas Turlag Kviteseid
arrangert 7 turar og 3 møte.
Turlaget har kjøpt inn nye beachflagg,
ein trådlaus høgtalar, og noko klede
frå DNT sin kleskolleksjonen til dei
frivillige i styret. I tillegg har Barnas
Turlag drive med PR. Me har hatt stand
på Telesenteret før jol og vore innom
vaksenopplæringa i Seljord for å syne
kva me driv med. Me har fremma
innlegg på facebook, invitera fleire til å
like facebooksida, og forsøkt å få fleire
medlemer ved å ha trekning om
Turbosekk for nye innmeldte.

I tillegg til de sju turane har barnas
turlag vore med på å arrangere
trilleturar i samarbeid med
Frivillighetsentralen. Barnas Turlag var
også med som medarrangør til
Ljosvandring i Hanakamjuvet
6. oktober. Dette var eit samarbeid
mellom fleire lokale lag i Seljord. Det
har vore eit flott år med feiring av
DNT`s 150 årsjubileum.
Takk for turen!

BARNA S TURL AG SILJAN 2018

Foto: Katrine Tellsgård
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Etter fjorårets 5 årsjubileum med mange turer og aktiviteter, har vi hatt litt færre
turer dette året. Men vi har slettes ikke ligget på latsiden dette året heller.
I tillegg til Kom deg ut-dagene har
vi arrangert 5 turer og aktiviteter. Vi
har hatt hundekjøring, måneskinnstur
og kveldsmatturer. Vil spesielt nevne
høstens Kom deg ut-dag ved
Gorningen. Dette ble en begivenhetsrik dag med blant annet natursti,
Turbojakt og kanopadling. I år gikk vi
også ut med en invitasjon om «natt i
naturen» på Gorningen natt til Kom
deg ut-dagen.

Vi har hatt gode hjelpere med oss på
flere av aktivitetene også dette året.
Trond og Ann Kristin Gurholt, Heidi
Rebbestad og Anne Lise Olsen har
vært viktige hjelpere og turledere.
Lars Ekornrød stilte velvillig opp som
hundekjører i år også.
Takk til alle som bidrar og hjelper til.
Dette gjør det mulig å fortsette med
Barnas Turlag.
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Foto: Bodil Tveitan og Tore Bekhus

Barnas Turlag Nome arrangerte ni
varierte turer i 2018. I januar feiret vi
150-årsjubileet til DNT i Flåbygd med
37 unger og mange voksne. I april var
vi på tur til Mikaelshulen ved Norsjø i
strålende vårvær, hvor vi fikk brynet oss
på å klatre både ned og opp til
huleåpningen som ligger midt i en

klippevegg. Vi har vært på topptur til
Vardefjell, på sopptur ved Laugdalen
og på kanotur på Telemarkskanalen. Vi
avsluttet året med adventstur til lavvoen
på Lundås.
I 2019 ønsker vi oss enda flere frivillige
i turlaget vårt!

Foto: Jon Atle Holmberg

BARNA S TURL AG SKIEN 2018

Barnas Turlag Skien startet året med
6 frivillige. I løpet av året greide vi å få
inn 4 frivillige til.

Barnasturlag var også med på et
arrangement ved Menstad bydelshus
og Barnas Idrettsdag ved Fritidsparken.

I 2018 har vi arrangert Kom deg utdagen i januar og september. Vi har
hatt to innendørsklatringer, skitur på
Svanstul, gapahuktur i gjerpensdalen,
karbbefiske i sildevika, kanotur i
Falkumselva, familiecamp (natt i
naturen), tur til Rustankollen og grøtfest.

I desember hadde vi en konkurranse på
Facebook, den fikk dessverre ikke den
responsen vi forventet, men vi håper å se
resultater av den i 2019.
Frivillige pluss leder har lagt ned ca
550 dugnadstimer i 2018.

B A R N A S T U R L AG

BARNA S TURL AG NOME 2018
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Foto: Annette Fagerberg

BARNA S TURL AG TINN 2018

Vi har hatt 6 turer totalt i 2018. Vi
feiret DNTs 150 årsdag 21. januar,
vi har hatt akedag, med påfølgende
film fra turen og arrangert en
påskekonkurranse der vinneren fikk et
påskeegg av turbo.
I juni var det gårdsbesøk, i august
var det topptur til Numedalshovda, i
oktober gikk vi langs Oldemorstien
og i november var det topptur til Åseral.

I november/desember fikk barna
som hadde levert inn klippekort
for Ti-Topper’n Tinn et diplom og et
pannebånd i posten som en gave og en
takk fra Turbo for å ha vært aktiv!
Før jul ble det laget en julekonkurranse
hvor vi spurte: “Hva tror du Turbo
ønsker seg til jul og inn i det nye året?”
På Facebook har vi nå 324 følgere.

BARNA S TURL AG VINJE 2018

Foto: Mirjam T. Schade
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Barnas Turlag Vinje har i 2018 hatt mange morsomme turer og to flotte Kom deg
ut-dager. Turene har hatt godt oppmøte, og det har vært mange blide barn på tur.
Kom deg ut-dagen i januar vart ein
kjempesuksess! Ca. 90 deltakere. På
skituren til Jønnardalen var om lag 80
sprekingar med. På familieturen med
hundekjøring innfridde Haukeli Husky
verkeleg, og baud på ei oppleving av
dei sjeldne. Lårdal synte seg frå si beste
side under vårturenhvor 25 store og
små møtte opp.

Kom deg ut-dagen i september bød på
fjosstell, mjølking og overnatting ute i
samarbeid med Rjupa 4H.
Turen til Ormetjønn i oktober vart, i
år som i fjor, ein suksess med 30-40
glade turgjengarar. Natursti, spikking,
strandleik, pylsegrill og blide fjes er
elles stikkord frå turen.
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V E RV E - T E A M

Foto: Ida Mikalsen

DNT TELEMARK SIT T VERVE-TE AM

Nøl ikke med å ta kontakt dersom
turlaget ønsker bistand til et arrangement/stand eller om det skulle være
noe annet dere skulle trenge hjelp til.
Jeg, Ida Mikalsen, kommer gjerne rundt

og hjelper dere med det dere skulle
trenge på stand-dagene om det er
ønskelig, såfremt det lar seg gjøre.
For å starte det nye året, har vi satt vi
i gang en konkurranse mellom turlagene! På lokallagssamlingen i mars vil vi
avsløre turlaget som har hatt størst vekst
i de forskjellige medlemstypene frem til
samlingen. Vi vil også trekke en vinner
på stand-salg, det vil si at turlaget som
leverer flest innmeldinger til kontoret i
Skien vil få en ekstra oppmerksomhet.

Foto: Ida Mikalsen

Verve-teamet ble oppretta i 2018 for
å hjelpe turlagene i DNT Telemark
med gjennomføring og planlegging
av stands. Vi er behjelpelig med alt fra
utstyr, planlegging og konkurranser, til
salgsopplæring og salg/informasjon på
standen.
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Foto: Mogen Turisthytte

MOGEN TURISTHY T TE

Som en av Hardangerviddas eldste
hytter fortsetter Mogen å være et sted
folk trekkes til år etter år, og 2018 var
ikke noe unntak.
Etter to år med lite snøfall påsketid så
det endelig ut som om vi ville ha en god
påske, og det var det på mange måter.
Dessverre var det utbrudd av norovirus
i det norske påskefjellet, og Mogen
hadde fire tilfeller. Dette ble håndtert
utmerket av laget vårt og satte heldigvis
ikke en veldig stor demper på
påskestemninga.
Sommeren startet med fantastisk vær
og en følsele av at vi gikk rett inn i høysesong. Fjellvåken kom inn to ganger om
dagen med mer eller mindre full båt av
glade fjellturister. Sådan så vi en økning
i dagbesøk i løpet av sesongen og en
økning i salg av vår høyfjellscruiselunsj. Med denne økningen i dagens
besøkende opplevde vi press på vår
evne til å transportere de som sliter
med å gå 3km fra Liseth til Mogen. Per
nå jobber vi med et samarbeid med
Fjellvåken for å løse dette problemet.
Det fantastiske været fortsatte i nesten
seks uker uten regn. Brønnen vår ble
heldigvis ikke helt tørr, men vi måtte
ha vannbegrensninger for gjestene

for å sikre at dette ikke skjedde. Heldigvis holdt Kvenna og Møsvatn en god
temperatur for svømming og vasking av
kropp da dusjene ble stengt i nesten fire
uker. I tillegg innebar det lave nedbøret
at Fjellvåken var på Liset tre km fra Mogen hele sesongen, noe som gjorde det
utfordrende for vår pålitelige «Blåbilen»
å transportere varer. Nesten 1500
kilometer kjøring ble det!
Mogen fortsatte å servere utmerket mat
takket være vårt dedikerte kjøkkenlag
ledet av Ole Lyngmyr som har laget mat
på Mogen i fire år nå. Mange av våre
engasjerte medarbeidere har jobbet på
Mogen flere sesonger, og vi er takknemlige for at de kommer tilbake år etter år.
Vertinna Marthe Isaksen var på barselpermisjon for sesongen, men aldri langt
unna for å gi råd og hjelpe til med
administreringen.
2018 var også året da vi har kommet
nærmere drømmen om en ny moderne
turisthytte på Mogen, med konseptstudie for en ny hytte fullført av Snøhetta. Vi
gleder oss til å se dette prosjektet utvikle
seg de neste årene.
Velkommen til oss i 2019!
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Foto: Marius Dalseg Sætre

K ALHOVD TURISTHY T TE

Vi startet sesongen 2018 med bryllup
på Kalhovd. Ingeling og Sigbjørn gav
hverandre sitt JA under åpen himmel og
friskt snødrev. Kristin Prest stilte sporty
opp med prestekappe og ski. Bryllupsreisen gikk fra hytte til hytte med pulk.
Fantastisk start på 2018!
DNT sentralt sin kommunikasjonsavdeling hadde base Kalhovd i påsken. En
påske som de fleste vil huske som noe
spesiell, med Norovirus som tok turen
fra hytte til hytte. Tross alt var vi heldige
med kun ett tilfelle hos oss. Vi opplevde
at gjestene tok det med stoisk ro og
koste seg i strålende solskinn.
Sommeren – den varmeste sommeren
vi kan huske. Aldri har vi solgt så mye
is, brus og solkrem. Aldri har det blitt

badet så mye og aldri har det vært så
varmt å jobbe!
DNT sitt 150 års jubileum ble markert
med Team Kalhovd goes retro – gamle
klær hentet frem fra glemselen, tilbakeblikk på DNT sin historie og testing av
gjestenes DNT kunnskaper.
Kalhovds helter deltok dette året også
på Helterittet - et av norges råeste
sykkelritt som passerer Kalhovd –med
gode resultater og entusiastisk heiagjeng.
Vi kan i 2018 bla se tilbake på 4022
gjestedøgn, 1815 kanelboller, 423
pizzaer og mange koselige hilsener fra
fornøyde gjester i hytteboka.

Foto: Team Kalhovd, Marthe Tveit og Marius Dalseg Sætre
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Foto: Bjørn Harry Schønhaug

GAUSTATOPPEN TURISTHY T TE

På Gaustatoppen åpnet sesongen 8. februar, været var elendig og det var
ekstremt mye snø, så mye av tiden gikk med til å måke fram hytta.
Vi arrangerte to topptursamlinger med
overnatting. Med på disse samlingene
hadde vi Torgeir Urdal som guide.
Vinterferien var bra besøkt med
skiboms og andre dagsturister. Vi hadde
en flott økning hele vinter og
vårsesongen, og for første gang hold
hytta åpen også perioden fra 17. mai til
23. juni.
Vi hadde mye overnattinger, og
forhåndsbestillingene begynte allerede i januar. Vi testet også ut konseptet
«Ledersamling» med veldig bra
resultat.
Været fra 17. mai var fantastisk, og fjellfolket kom i horder opp til toppen. I juni
hadde vi en omsetnings vekst på 218%
og dette hadde sikkert også noe med
at åpnings tiden ble utvidet med hele
måneden men det økningen fortsatte i
juli med ny rekord!
Gaustabanen måtte stenge anlegget
en uke og varelevering måtte tas på
ryggen, fikk hjelp av ansatte og andre
turister til å bære opp melk og andre
ferskvarer, men vi måtte kansellere all
overnatting denne uken fordi en del
ansatte måtte bo på hytta.

Vi var veldig glade når Gaustabanen
åpnet igjen.
Vi hadde flere Arrangementer på
toppen som 17. mai, Viking Challenge,
Norseman Extreme og Nattvandring.
Juli og August ble to veldig hektiske
måneder, hvor rekord på rekord ble
notert og i tillegg hadde vi åpnet
Krokan Turisthytte på Rjukan. Ann
Kristin Karlsson hadde ansvaret for
driften der nede. Med DNT 150 års
jubileum og Maripelet så ble det en bra
sommer også der.
Så kom høsten, september og oktober
med mye dårlig vær og vi klarte ikke
å kommer over fjorårets omsetning.
Men det var mye folk og veldig mange
skoleklasser i september. Vi har
heldigvis ikke hatt mange ulykker der
oppe dette året med unntak av et par
benbrudd, et snøskred og et armbrudd.
Når jeg tenker tilbake på 2018sesongen så er det tre ting som
beskriver den:
Mye vær - Mye folk - Mye jobb.
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En dugnad har flere sider. Foto: Ruth Ellegård

DNT ØITANGEN

DNT Øitangen har hatt sitt første hele driftsår i 2018. Vi har hatt besøk av
institusjoner, skoler, bedrifter, organisasjoner og private. De 4 utleieenhetene:
Låven, Forvalterboligen, Hovedhuset og Sjøbua har alle store deler av
hovedsesongen hatt mange besøkende. Sen høst og vinter hadde fortsatt mye
ledig kapasitet. Området har et stort uteareal, offentlig strand og brygge til avog pålossing, samt to enkle båtplasser.
Her kan gjester leie alle hus, ett hus eller
flere hus, bare rom eller seng. Mulighetene er mange, men det må bestilles på
forhånd.
Det ble som planlagt kjøpt inn 8
kajakker for utleie og laget stativ for
oppbevaring. I tillegg ble det kjøpt
inn 2 robåter i aluminium for utlån.
Kajakkene og robåtene er for hyttenes
besøkende. Litt generelt småutstyr, samt
2 nye picnicbenker ble også kjøpt inn.
I april og september ble det organisert
stordugnader med mange fremmøtte.
Dugnadene varte fra fredag til søndag.
Egen dugnad ble utført for å få ferdig
taket med takstein på uthuset i juni. Litt
dugnadshjelp på sommeren kom også
godt med. Mye ble gjort på disse dugnadene, nye vennskap skapt og hyggelig
sosialt samvær rundt matbordet for alle.
Utenom dugnadene ble alle tre bad i
Låven ble restaurert og er blitt nye og
fine. Sikringsskap og strømtilførsel er
anlagt i nytt anlegg.
Mange møter avholdt, befaringer
og erfaringer gjort, for å kunne drive
Øitangen året rundt. Viktig å få tak i
leietakere i skuldersesongene og på

vinteren. Sommeren fylles opp av seg
selv uten særlige anstrengelser.
I tillegg til ansvaret for driften av
Øitangen, tilbyr vertskapet 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. Det samarbeides med Geoparken,
Nasjonalparken, Fuglestasjonen og
Kulturkameratene. Det har vært mange
fine turer i både hvitveisblomstring og
sommer/høst.
På Øitangen er det ansatt ett årsverk i
drift, med mulighet for ytterligere innleie av hjelp ved behov. Handicappede
kan få kjøretillatelse med bil, andre
besøkende må gå eller sykle fra ferjeleiet eller ta egen taxibåt til brygga.
Alle som er med i apparatet rundt DNT
Øitangen takker for et godt, spennende
og lærerikt år! Vi gleder oss til fortsettelsen og takker spesielt alle ivrige og
flinke dugnadsfolk!
Velkommen på besøk!
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Høstmoro 2018. Foto: Jenny Flobak
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Aktivitetsavdelingen i DNT Telemark
har lagt et aktivt år bak seg. Aktivitetsavdelingen har hatt som mål å styrke
frivilligheten i DNT Telemark, og å
stimulere til økt aktivitet i lokallagene,
og befolkningen for øvrig. I tillegg
har vi ønsket å fremstå som en tydelig
samfunnsaktør.
Vi har hatt aktivitet for barn og unge,
og hatt en rekke tiltak som skal stimulere til inkludering og mangfold i DNT
familien. En av stornyhetene vi fikk på
plass i 2018, var midler til en større
satsing mot DNT ung de neste tre
årene.
Klart det går
Denne gruppa har hatt et flott år med
mange gode opplevelser. Klart det går
arrangerer turer for og med mennesker med bevegelseshemninger. I
løpet av 2018 har gjengen vært på
flere tilrettelagte turer. Den lengste var
Rubenstur som varte en hel uke og som
i år gikk på Hardangervidda. Gamle
og nye deltagere fikk gode og uforglemmelige naturopplevelser, takket
være gjengen som legger ned utallige
timer med frivillig arbeid i Klart det
går.

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)
Annenhver torsdag er gjengen i FTU
på tur, disse turene foregår i Porsgrunn
og Skien. Oppmøte har vært godt,
spesielt fra nærliggende boliger og
institusjoner. Gode turledere skaper
gode møteplasser for deltagerne, og
det ser ut til at deltagerne trives med
å komme seg ut på tur. FTU har egen
app som gir deltagerne mulighet til
å bruke snakkeark. Dette fungerer
ved å bruke bilder som gir deltagere
uten språk mulighet til å utrykke seg.
Samtidig ligger også hele turprogrammet tilgjengelig i appen. Turtilbudet vil
fortsette i 2019.
Kurs
DNT Telemark har i 2018 vært ute
både på voksenopplæring og asylmottak i Telemark, for å spre friluftsglede
og opplæring i friluftsliv. Deltagerne
har lært om allemannsretten og fått
innføring i bekledning, kart og kompass. I tillegg har informasjon om turer
i lokalmiljøet og det lokale turlaget
vært en del av opplegget. Tiltaket har
blitt godt mottatt, og mange gode
naturopplevelser har blitt skapt ute
sammen med asylmottak og voksenopplæringene. I 2019 ønsker vi i

På nye stier
På Nye Stier, som opprinnelig var et
samarbeidsprosjekt mellom NAV
Telemark og Telemark Turistforening
(senere DNT Telemark), anses nå som
avsluttet. Prosjektet var ment som et
pilotprosjekt for å kartlegge hvordan
offentlige etater og frivillige organisasjoner kunne samarbeide om et felles
mål og utnytte hverandres ressurser.
Prosjektet var opprinnelig 3-årig og
gikk fra 2015 – 2017. På grunn av
stor interesse for en videre drift fra
Skien kommunes side ble prosjektet
videreført med ytterligere ett år i
samarbeid mellom NAV Skien og DNT
Telemark, med finansiering fra Skien
kommune.
Arbeidsoppgavene er enkle og gir
god mulighet for mestringsfølelse.
Deltakerne får også en bevissthet om at
de bidrar til et arbeid som kommer fellesskapet til gode i form av tilrettelagte
turmuligheter.
Selv om prosjektet nå avsluttes kan NAV
kanskje ta med seg noe av lærdommen fra prosjektet, både gjennom det
som kom fram i Telemarksforsking sin
rapport og direkte tilbakemeldinger
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enda større grad å knytte tiltaket opp
mot våre lokale turlag. Turlagene og
DNT Telemark kan bidra til å gjøre en
forskjell for innflyttere i lokalmiljøet når
det kommer til inkludering.
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fra deltakere. Hva med å legge inn litt
fysisk aktivitet i jobbsøkerkursene? Ny
kunnskap om motivasjon og læring
viser at mange har utbytte av en kombinasjon av uteaktivitet og praktiske utfordringer på forskjellig nivå. Noen er teoretisk rettet, mens mange av de unge
arbeidssøkende i NAVs målgruppe er
mer fysisk rettet. «Walk-and-talk» er en
kjent måte å kombinere refleksjon og
mosjon på. Hva med oppmøte i f. eks.
Fritidsparken 1x/uke, som et utgangspunkt for en eller annen aktivitet. Her
har man kanskje muligheten til å leie
lokaler av Fritidsparken eller Hjalmar
Johansen vgs, dersom det er behov for
å kombinere ute- og inneundervisning.
Slik kan man få et tilpasset opplegg
som tar hensyn både til vær og krav til
teoretisk læring. Eller man kan gjøre
det helt enkelt og rett og slett bare ta
seg en tur ut i naturen. Hvitsteintjenn
ligger ca. 30 – 45 min. gange fra
Fritidsparken, med gapahuk, bålpanne
og tørr ved til disposisjon for alle og
enhver. Og, som det fremgår av denne
rapporten, finnes det en rekke andre
turmuligheter og stier i Skiens nærområder som kan benyttes. Det meste kan
nås med buss og DNT Telemark kan
være behjelpelig med praktiske råd
og vink om hvordan gjennomføre slike
utflukter.
Vi ønsker NAV lykke til med oppgaven
om å få flere ut i arbeid!

Bildene er fra På nye stier 2018.
Foto: Odin Langslet
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Barn og ungdom

Gjennom året har det blir arrangert en
rekke turer for DNT Ung, hvor den med
meste fart og spenning i Basecampen
som har blitt arrangert i Bø hvor både
vann- og høydeskrekk har blitt kurert.
Hver torsdag har Alt håp er ute gjengen hatt kveldsaktiviteter for 12-16
åringer.
Mot slutten av året fikk DNT Telemark
innvilget en søknad om satsning på
DNT Ung. Det vil på bakgrunn av dette
bli et ekstra fokus på utvikling av DNT
Ung de kommende tre årene. Terskelen for å bli med på aktiviteter i regi av
DNT Ung skal senkes, slik at enda flere
unge skal finne veien ut i naturen. Dette
vil DNT Telemark gjøre ved starte lokale DNT Ung grupper i hele Telemark.

Høstmoro. Foto: Jenny Flobak

Turbotråkk 2018. Foto: Jenny Flobak
Opptur 2018. Foto: Katrine Tellsgård

For å støtte opp om vår aktivitet mot
barn og unge, har vi mye aktivitet rettet
mot skole og barnehage. I løpet a

DNT ung Gautefall på kajakktur.
Foto: Karlien de Shuyteneer

DNT Telemark har en rekke friluftstiltak
rettet mot barn og unge i Telemark.
Barnas turlag er vårt tilbud til barnefamilier med barn i alderen
0-12 år. Målet er å motivere til å delta
på friluftsaktivitet i nærmiljøet. I dag
er det 12 barnas turlag i Telemark.
DNT Telemark ønsker å hjelpe de lokale lagene, ved å gi dem bedre forutsetninger og rammer enten det gjelder
innhold, rekruttering eller supplering
til det oppsatte turprogrammet. I
2018 hadde vi flere samlinger med
lagene for inspirasjon og erfaringsutveksling. Vi arrangerte friluftsskoler og
aktivitetsuker for aldersgruppen 1013 år. I tillegg hadde vi et stort fokus på
Kom deg ut-dagen som rekrutteringsarrangement. Et lavterskeltilbud som
skal vise frem turlagene og friluftslivets
gleder. Ca. 4000 har deltatt på disse
turene i løpet 2018.
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Fra Rubenstur 2018 med Klart det går.
Foto: Preben Herregårdem

Turbotråkk, den store barnehagemarsjen ble arrangert i Skien og i Bø med
til sammen 1600 deltagere. I tillegg
arrangerte vi Turbotråkk i samarbeid
med Notodden turlag. Disse to tiltakene har også gitt omkring 100 elever
og studenter praksisplass. Så her har
turglede og opplæring gått hånd i
hånd. For ansatte i skole og barnehage
har det blir arrangert kurs og seminarer med fokus på aktivitet i naturen.
Samtidige som vi har engasjert oss i
Telemark fylkeskommunes tiltak Liv og
røre, og Fiskesprell.
Våre hytter Sildevika og Flekkerhytta
har blitt godt besøk av skoler. Hyttene
er utstyrt med ekstra utstyr, i tillegg får
skole og barnehage en sterk rabatert
pris når de benytter seg av hyttene.

Nærturer 2021
Rapporten «Samfunnsøkonomiske
virkninger av friluftsliv» fra Vista Analyse slår fast at 80 milliarder kroner
kan hentes ut i årlig gevinst ved å få
flere nordmenn aktive på fritiden.
Halvparten av gevinsten hentes ved at
dagens barn og unge vil få et bedre
voksenliv, mindre preget av livsstilssykdommer. Dette er bakgrunnen for
prosjektet Nærturer 2021 som ble
oppretta i 2018. Prosjektet er treårig,
og finansiert med hjelp fra Gjensidigstiftelsen, Telemark fylkeskommune og
kommunene i Telemark.
Målsettingen for prosjektet er å
«utvikle og synliggjøre nærmiljøtiltak
for å inkludere flere til hverdags-aktivt
nærfriluftsliv». Tiltak som ble iverksatt i
2018 er blant annet en innsamling av
nærturer til en liste i apen SjekkUT kalt
«150 hverdagsturer i Telemark», turposter i samme appen for skiturer og
generell tilrettelegging for å freme det
enkle og nære friluftslivet. I tillegg har
«Ta bussen til bushen», som ble starta i
2017, blitt videreutvikla.

Kom deg ut-dagen. Foto: Jenny Flobak

2018 hadde vi 4500 barn og unge innom våre tiltak. Høydepunktet i 2018
var den nasjonale turdagen Opptur
med 1500 åttendeklassinger på tur
åtte forskjelligere steder i Telemark.

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

Tar bussen til bushen. Foto: Tommy Olsen
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DNTS L ANDSMØTE
I OSLO 6. - 9. J UNI
Landsmøtedagene starter med turer onsdag 5. og torsdag 6. juni,
samt organisasjonskurs for styreledere/tillitsvalgte i DNT
og ferskingsamling torsdag ettermiddag, og grillfest på kvelden.
DNT-forum arrangeres fredag 7. juni fra kl. 09.30 til 11:45.
Det formelle landsmøtet starter fredag 7. juni kl. 13.00,
fortsetter lørdag 8. juni kl. 08.30 og avslutter innen kl. 18.00 lørdag.
Landsmøtedagene avsluttes med turer søndag 9. juni.

58

ÅRSR APPORT

2018

Landsmøtet arrangeres i samarbeid med
den lokale medlemsforeningen Lofoten Turlag.

Påmelding til landsmøtet skjer via DNTs nettsider.
Endelig frist for påmelding 31.mars

Foto: Katrine Tellsgård

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Foto: Rine Grinilia
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NESTE ÅRSMØTE FOR DNT TELEMARK:
27.03.20

