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    ÅRSMØTE 
 
             16. mars 2011 kl. 19.00 i FIF-Huset,  
                   Åsebråtvn. 42, Fredrikstad 
 
 
Dagsorden: 
 

 
1.  Åpning 
 
2.  Konstituering 
 

     - Bemerkning til innkalling og dagsorden 
     - Valg av møteleder 
     - Valg av referent 
     - Valg av to personer til å underskrive protokollen 
     - Valg av to personer til tellekorps 
 
3.  Årsmeldinger fra styret og turgruppene 
 
4.  Regnskap for 2010 
 
5.  Budsjett for 2011 
 
6.  Innkomne forslag 
     - Strategi for DNT Nedre Glomma 
     - Kort diskusjon om DNTs klimaplattform som er på høring 
 
7.  Valg 
 
8.  Pause. Enkel bevertning 
 
9.  Bernt Erik Larsen fra Hvaler kommune forteller om  
     Ytre Hvaler nasjonalpark 



Sak 3: 
ÅRSMELDINGER FRA STYRET OG TURGRUPPENE   
 
 
3.1  STYRETS ÅRSMELDING 2010  
 
Styret har bestått av: 
 

Leder    Anna Hellstrøm 
Nestleder   Magne Kværum  
Kasserer   Ole Magne Grytvik 
Sekretær   Liv Simensen 
Styremedlem   Roar Hovde 
Styremedlem   Svein Rekaa 
Styremedlem   Anders Tronstad 
1. varamedlem  Line Håkensen 
2. varamedlem  Nina Klannerud 
3. varamedlem  Astrid Wevling 
 

Revisor   Finn Eriksen 
Vararevisor   Lise Lilleby 
 

Valgkomite   Frank Hansen 
    Henning Syversen 
    Terje Strømme - leder 
 
På årsmøtet 17.03.2010 ble det vedtatt at foreningen skulle omfatte Sarpsborg i tillegg til 
Fredrikstad og Hvaler kommuner, og navnet ble endret fra DNT Fredrikstad til DNT Nedre 
Glomma. Ifølge statistikk pr. oktober 2010 har DNT Nedre Glomma  2.421 medlemmer mot 
1.597 før Sarpsborg kom med.  Aktivitetstilbudet fordeler seg på gruppene Barnas Turlag, 
Fjellsport, Tur & Kultur og Seniorgruppa.   
Se for øvrig grupperapportene. 
 
 
Styret har bl.a. arbeidet med følgende saker 
 

 Nye vedtekter. Disse er basert på Fredrikstad Turlags vedtekter med noen endringer 
og oppdateringer og ble vedtatt på årsmøtet 17. mars. 

 

 Inngåelse av samarbeidsavtale med Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad. 
 

 Fordeling av oppgaver og ansvar i styret. 
 

 Nærmere samarbeide med turistkontorene. 
 

 Spørsmål om ansettelse av lønnet medarbeider. 
 

 Nytt lagerlokale i Dammyr 2, Fredrikstad. 
 

 Spørsmål om opprettelse av flere undergrupper i tillegg til eksisterende turgrupper og 
stigruppa. 

 

 Strategi for DNT Nedre Glomma 2011-13 med utgangspunkt i DNTs veivalgs-
dokument 2009-12. 
 

 Høringsuttalelse til Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2009-2020. 
 

 Hva gjør vi for å øke dugnadsinnsatsen? 



 
Risiko- og sikkerhetsarbeide 
Tur & Kultur har tatt i bruk skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse for noen av sine turer. 
Intensjonen er at de andre turgruppene skal følge etter. Foreningen arbeider bevisst med å 
dyktiggjøre sine turledere gjennom kursvirksomhet. 
 
Miljøvern 
I samsvar med DNTs målsetting arbeider foreningen med klimabevissthet i egen 
organisasjon.  
 
Økonomi 
Som det fremgår av regnskapet, har foreningen en solid økonomi. Dette skyldes økning i  
medlemstallet i forbindelse med utvidelse av virksomhetsområdet samt at det ikke ble ansatt  
kontorhjelp i 2010. 
 
Egne møter og arrangementer 
Årsmøtet 2010 ble holdt 17.03 i FIF-Huset, Fredrikstad, med Torleif Gjellebæk som 
møteleder og Lars Ole Klavestad som kåsør. 
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter – ett av disse kombinert med befaring på 
Kjerringholmen - samt ett ekstraordinært styremøte i forbindelse med søknad om tippemidler 
til kyststien på Kråkerøy og Kjøkøy. 
En lørdag i oktober inviterte styreleder til et internt Strategiseminar på Hankø for styret og  
gruppelederne. 
Det har ikke vært arrangert noen medlemsmøter. 
Sommeravslutningen for tillitsvalgte og dugnadsfolk, som skulle gått Asmaløy rundt, måtte 
dessverre avlyses pga for liten tilslutning. Juleavslutningen ble derimot gjennomført  
1. desember på Kafé Tommeliten i Sarpsborgveien med Fjellsportgruppa som vertskap. 
 
Andre møter og arrangementer 
På Østlandskonferansen i Drammen 30. januar deltok Roar Hovde. 
På DNTs landsmøte i Stjørdal 11. – 13. juni deltok Anna Hellstrøm, Ole Magne Grytvik og 
Roar Hovde. 
Knut Lykken har deltatt i møter i Sarpsborg ang. ”Friluftslivets uke” i september 
og ”Månedens tur 2011”.  
 
Offisiell innvielse av kyststien i Gansrødbukta søndag 17. oktober 
Her deltok Roar Hovde i planlegging og gjennomføring sammen med Gudeberg 
lokalsamfunnsutvalg.  Vi deltok ellers med velkomsthilsen, stand og natursti. 
 
Offisiell gjenåpning av Bjørndalen søndag 14. november  
Vi deltok på samme måte som i Gansrød, men her i samarbeid med Trara lokal-
samfunnsutvalg og Fredrikstad Skiklubb. 
 
Dessuten har vi – i samarbeid med Slevik lokalsamfunnslag - deltatt når det gjelder fullføring 
av sti mellom Slevik skole og Onsøyknipen og ved åpning av stien søndag 30. mai. 
 

Bjørg Corneliussen har presentert Seniorgruppas turprogram på et møte i Fredrikstad 
Eldreråd, og Bjørg C. og Liv Simensen har på henvendelse fra Radio Øst deltatt i en times 
radioprogram og informert om DNT Nedre Glomma og aktivitetene våre. 
 
Turer  
Turprogrammet for 2010 har vært noe mindre enn forrige år, men det har inneholdt 52 
turtilbud fordelt på formiddagsturer i nærmiljøet, litt lengre søndagsturer samt weekendturer i 
fjellet og til Sverige. Fotturene i Rondane og i Syd-Spania samt Base Camp i Jotunheimen 
ble avlyst pga for liten påmelding.  For øvrig vises til grupperapportene. 
 



Kurs 
Vi har avholdt Ambassadørkurs 24. mars og 13. oktober med hhv 9 og 6 deltakere  
fra vår forening.  
23. – 24. oktober sto vi som arrangør av Grunnleggende turlederkurs på Jonsrudhytta med  
6 deltakere fra vår forening, 7 fra DNT Vansjø og 2 fra Tistedalen Friluftslag. 
Erik Skauen og Tor Arild Olsen har deltatt i et 4 dagers kompetansebyggende kurs i 
Jotunheimen 4. – 7. mars med tema Sikkerhet i vinterfjellet utenfor merket løype. 
 
Samarbeid med andre lag og foreninger  
Barnas Turlags postjakttur 18. april ble arrangert med hjelp fra Fredrikstad Skiklubb og 
Familiefisketur 2. mai i samarbeid med Kråkerøy Jeger- og Fiskeforening.  
Flere medlemmer av Gressvik IF og Fredrikstad Skiklubb er turledere i Seniorgruppa.  
Det er inngått avtale med Fredrikstad Skiklubb vedrørende utarbeidelse av kulturhistorisk 
turkart over Kråkerøy og Kjøkøy. 
 
Prosjekter 
 

Kjerringholmen i Skjebergkilen 
I 2010 ble det arbeidet med å etablere mer formell kontakt med Sarpsborg kommune som 
forvalter holmen. Det er bl.a. utarbeidet en landskapsplan for holmen som vi har gitt innspill 
til. Det har også vært kontakt med Sarpsborg brannvesen, og det står nå klart at bålplass 
som kan brukes om sommeren ikke vil kunne godkjennes fordi Kjerringholmen ikke har 
veiforbindelse. Samarbeid om prosjektet med for eksempel DNT Oslo og Omegn vurderes. 
 

Kyststi Kråkerøy/Kjøkøy 
Dugnadsarbeidet på kyststien på Kråkerøy er i gang under ledelse av Finn M. Gøransson. 
Likeså arbeidet med innhenting av økonomiske midler. Målet er å fullføre prosjektet i løpet av 
2011. Det vises for øvrig til orientering fra Stigruppa i Turprogram 2011.  
 
 
Konklusjon 
Mye godt arbeid og mange fine og interessante turer og arrangementer har vært gjennomført 
i året som er gått takket være flinke turledere og aktive dugnadsfolk. Styrets TAKK til dere 
alle!  
Nye utfordringer venter imidlertid i 2011 med behov for enda flere turledere/hjelpere, spesielt 
når det gjelder Barnas Turlag og Fjellsport/Ungdomsgruppa, og ellers tillitsvalgte og 
dugnadsfolk av alle slag. Styret viser i den forbindelse til liste over oppgaver som det ønskes 
hjelp til og som ble sendt ut sammen med Turprogram 2011. Styret ønsker også bedre 
kontakt med medlemmene i Sarpsborg-distriktet.   
 
Fredrikstad i februar 2011 
 
Styret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2  ÅRSMELDING FOR BARNAS TURLAG 2010 
 
Barnas Turlag hadde 8 søndagsturer på programmet i 2010: 
 
7. februar  ”Kom-deg-ut-dagen” - Familieaktivitetsdag ved Harehjellhytta, Trøsken. 

Dette var Barnas Turlags første arrangement i Sarpsborg, vårt nye medlems- 
område. Værgudene var 100% på vår side, og resten av arrangementet var 
også vellykket.  De ca. 150 store og små som kom kunne kose seg med taco på 
bål samt nystekte sveler. Barna kunne være med på skirenn, og vi hadde 
akebrett til utlån. Dugnadsgjengen fra Sarpsborg var også kjempefornøyd! Arbeid 
i forkant både lørdag og søndag var verdt strevet. 
Bra mediedekning med dobbelside i Sarpsborg Arbeiderblad om arrangementet. 

 
18. april      Båltur med postjakt på Hattetoppen i Fredrikstad-marka  
                    Fredrikstad Skiklubb lærte oss bruk av kart og kompass, og vi fikk prøve oss 
                    på en løype på egenhånd. Deretter var det grilling av medbrakt mat samt 
                    steking av pannekaker på bål. Vaffeljern og pannekakerøre hadde turlederne 
                    med.  Ca. 45 deltakere koste seg i det fine været.   
 
2. mai Familiefisketur til 3. Bjørndalsdam i Fredrikstad-marka i samarbeid med 

Kråkerøy Jeger- og Fiskeforening. Fiskestenger og meitemark ble delt ut, men 
det var ingen fisk som bet på!  50 deltakere. 

 
6. juni Tur til Valbrekke og Sølvstufoss i fantastisk flott vær men dessverre kun  

15 deltagere. Bål på Valbrekke, mens noen fortsatte til fossen. 
 
22. august Tur i fjæra til stranden på Oven i Råde 

der dyrelivet i strandsonen ble utforsket. Marinbiologer hjalp til og fortalte og 
forklarte om smått og stort som ble fanget i nett. Noen benyttet også 
anledningen til et bad. 90 deltakere. 

 
5. sept. ”Kom-deg-ut-dagen” Oppdagelsesferd i strandkanten på Viker, Asmaløy  

Fiskere hadde fisket fisk som en marinbiolog viste fram og fortalte om. 
En ornitolog var plassert ved strandkanten og viste og fortalte om fuglelivet. 
Natursti, som gikk rundt Vikertangen, var laget i samarbeid med Ytre Hvaler 
Nasjonalpark. Mye medieoppmerksomhet, bl.a. et flott TV-innslag på NRK 
Østfold og radiointervju i forkant. Hele 275 deltakere. Mange hjelpere på selve 
dagen men mange dugnadstimer på turansvarlig på forhånd. 

 
17. okt. Pannekakesteking i Trondalen 
 Koselig tur til gapahuk i nærheten av Trondalen barnehage. Hele 100 små og 

store stekte pannekaker på bål og gikk natursti i det flotte været. 
 
5. des.        Nissetur  
                   Den tradisjonelle turen til Nes gård på Rolvsøy måtte legges om da bonden på 
                   Nes hadde problemer med å ta imot denne gang. Nisseturen gikk derfor til en 
                   lavvo nær Høyendal i Fredrikstad-marka hvor ca  40 små og store koste seg i  
                   skogen med aking i nysnøen og annen aktivitet. Etterpå var det bålkos med      
                   servering av varm gløgg og pepperkaker. Det ble også stekt medbrakte 
                   pølser på ferdigspikkede pinner som turlederne hadde med. Dette for å spare 
                   vegetasjonen på stedet.  Selv om arrangementet var flyttet, fant heldigvis 
                   fjøsnissen fram i skogen - til stor jubel fra de minste. 
 
Elise Watvedt 
gruppeleder 
 



3.3    ÅRSMELDING FRA TUR- & KULTURGRUPPA  2010 
 
1. Tur- & kulturgruppa har i 2010 bestått av: 
 
Knut Lykken, leder 
Solbjørg Aleksandersen 
Solveig Finstad 
Geir M. Hansen 
Bente Hagen 
Henning Hall 
Ole J. Hommeren 
Roar Hovde 
Aud Jensen 
Anja Lerkerød 
Per O. Lindemark 
Svein Rekaa  
 
Fra november 2010 har gruppa fått følgende nye turledere: 
Tove Lader 
Nina Blikshavn 
Ingerid Braastad 
Heidi Regine Bergsager 
  
Følgende medlemmer av gruppa har i 2010 meddelt at de slutter i gruppa: 
Bente Hagen 
Aud Jensen 
Anja Lerkerød 
 
Roar Hovde har fra november 2010 overtatt som leder av gruppa. 
 
2. Møter i gruppa 
02. februar, Fredrikstad rådhus 
22. mars, Historielagets hus, Varteig 
31. mai, Fredrikstad rådhus 
30. september, Bjønnåshytta, Ise 
1.november, Fredrikstad rådhus, møte med nye turledere. 
 
Andre møter gruppa har deltatt i: 
30. januar, Østlandsmøtet i Drammen, Roar Hovde deltok og har laget rapport fra møtet. 
14. april møte vedr. "Friluftslivets uke", Sarpsborg rådhus Knut Lykken deltok 
13. oktober, oppfølgningsmøte "Friluftslivets uke, Knut Lykken deltok 
30. november, møte vedr. "Månedens tur 2011", Sarpsborg rådhus, Knut Lykken deltok. 
 
Knut Lykken har deltatt i styremøtene i egenskap av gruppeleder. 
 
3. Kursdeltakelse 
Ambassadørkurs modul 1:   Ingerid Braastad 
       Tove Lader 
       Nina Blikshavn 
Grunnleggende turlederkurs modul 2: Tove Lader 
       Nina Blikshavn 
 
 



4. Turer i 2010 
11. april: Kyststien Solhaug til Engelsviken. 
Turen fulgte merket løype for kyststien forbi Buvik, Kollen , Grundvik, 
Store Sandvik, Smaughavna, Level, Flåtavika og til Engelsviken. 
Turleder og kjentmann: Roar Hovde 
Deltakere: 36 
 
25. april: Blomstertur langs kyststien , Søndre Jeløy.  
Kjentmann Tor  Schmedling 
Turen ble arrangert av DNT Vansjø.Turlengde 15 km 
Turleder fra DNT Vansjø: Vera Bromander. 
Turleder fra DNT Nedre Glomma: Knut Lykken 
Deltakere: 55, herav 15 fra DNT Nedre Glomma som tok tog fra Sarpsborg/Fredrikstad til 
Moss. 
 
2. mai: Ingaleden i Varteig. 
Turen gikk på Ingaleden fra Ingastøtta ved Varteig skole til Furuholmen og tilbake. 
For de som ønsket det, var det mulighet for tilbaketransport fra Furuholmen til utgangspunktet.    
Turens lengde 16 km 
Turleder og kjentmann: Kjell Andersen 
Antall deltakere: 65.  Dette var samtidig "Månedens tur" i Sarpsborg kommune. 
 
9. mai: Elgåfossen i Enningdalen, Halden 
Transport med egne biler til/fra Elgåfossen og mellom stedene Snarsmoen og Drøftetrauet. 
Kjentmann informerte om området ved Elgåfossen, reisendefolkets boplass Snarsmoen på 
svensk side av grensen og stenhuggermiljøet i Drøftetrauet. 
Kjentmann: Minken Raeng. Turlende 16 km  
Turleder: Svein Rekaa. 
Deltakere: 37, 12 personer avsluttet turen ved Snarsmoen, 25 fullførte hele turen. 
 
6. juni: Ågårdselva i vårflommen 
Tur langs Ågårdselva fra Valbrekke til Sølvstufoss 
Turleder og kjentmann: Per Ove Lindemark 
Deltakere:19 
 
20. juni: Villblomstens dag 
Tur på Glommastien med utgangspunkt fra Roald Amundsens Minde. 
Kjentmann: Svein Åstrøm 
Turleder: Henning Hall 
Deltakere: 22 
 
28. juni-1. juli: Rondane fra syd til nord, 4-dagers tur. 
Turleder: Bente Hagen. Turen ble avlyst pga få påmeldte. 
 
27. og 28. august: Tvådagars i Dalslands natur. 
Dressin og kanotur i Bengtsfors-området. Transport med egne biler. 
Turledere: Solbjørg Aleksandersen og Aud Jensen 
Deltakere: 14 
 
5. september: Rundtur i Ullerøy 
Turen inngikk som et av arrangementene i "Friluftslivets uke" i Sarpsborg. 
Turleder: Ole Jørgen Hommeren 
Deltakere: 45.  Det var satt opp gratis buss fra Fredrikstad/Sarpsborg.  
Kun 10 personer benyttet seg av tilbudet. 
 



12. september: Høgnipa og Børtevann rundt. 
Turen foregikk samtidig med et 4H-arrangement. Vi fikk derfor lokal 
informasjon om krigshistorien i området og mulighet for servering av vafler/kaffe  
på en av gårdene i området.  
Turleder og kjentmann: Geir M. Hansen 
Deltakere: 25. 
 
27. september til 4. oktober: Tur til Nerja, Spania 
Turen var planlagt sammen med Britt Fagerberg som lokal kjentmann i området. 
Turleder: Knut Lykken 
Turen ble avlyst pga få påmeldte. 
 
25. -26. september: Kuststigen, Lysekil, Sverige 
Turen var en kombinasjon av kultur og båttur/vandring i området ved Lysekil.  Transport til/fra 
Lysekil med egne biler. 
Kjentmenn: I Lysekil: Anders Axelsson, i Grundsund: Joel og i Kristineberg:  
Bengt Lundvee. 
Turleder: Roar Hovde 
Deltakere: 7. 
 
3. oktober: Bli kjent i Fredrikstad-marka 
Vandring i sentrale deler av Fredrikstad-marka med informasjon om området, 
spesielt Fredrikstad-områdets vannforsyning. 
Turen fulgte programmet til Skihytta. Pga sterkt regn ble turen avsluttet med korteste  
vei tilbake til Skytterhuset. 
Turleder og kjentmann: Knut Lykken 
Deltakere: 22 totalt, herav 5 fra DNT Vansjø 
  
24. oktober: Rundtur på Vesterøy, Hvaler. 
Tur til "Strandsitteren", Hvalers største trær og høyeste fjelltopper. 
Kjentmann: Per Ivar Aleksandersen 
Turleder: Solbjørg Aleksandersen 
Deltakere: 28, hvorav 26 fullførte hele turen 
 
Deltakelse på andre turer: 
30. mai ble fullførelsen av stien mellom Slevik skole og Onsøyknipen markert med en tur 
arrangert av lokalsamfunnsutvalget. Fra DNT Nedre Glomma deltok Roar Hovde, Liv 
Simensen og Knut Lykken. Turprogrammet vårt ble delt ut. Det var 27 deltakere.  
 
5. Deltakere på turene 
Totalt deltok 374 personer på turene, dvs. et gjennomsnitt på 31 deltakere pr. tur. 
 
6. Planlegging for turer i 2011 
Det er planlagt 14 turer i 2011. 
 
7. Økonomi  
Det vises til regnskapet for 2010 
 
8. Sikkerhetsarbeid  
Det er utarbeidet risikoanalyser for 2 av de 12 gjennomførte turene. 
Det er ikke rapportert noen ulykker i 2010. 
 
Fredrikstad 23. Januar 2011 
 
For Tur- & Kulturgruppa  
Knut Lykken 



3.4		ÅRSMELDING	FOR	SENIORGRUPPA	2010	

	 	

Seniorgruppas	turledere	i	2010:	

Gunnar Edvardsen 
Kari Marcussen 
Ole Kr Tønnesen 
Finn M. Göransson 
Harald Henriksen 
John Klavestad 

Erik Leister 
Bjarne Movik 
Ture Nilsen 
Liv Simensen 
Svein R. Karlsen 
Finn Eriksen 

Gunnar Molvig 
Bjørg Corneliussen 
Willy Kristiansen 
Peter Jul Hanssen 

	

Møter	og	aktiviteter	 	

Vi	hadde	et	informasjonsmøte	med	god	oppslutning	på	FIF‐Huset	i	mars	der	vi	
presenterte	årets	turer.	Vi	har	også	hatt	et	møte	for	å	planlegge	turene	i	2010.		
I	tillegg	har	det	vært	en	del	kommunikasjon	via	e‐mail,	post	og	telefon.	

Seniorgruppa	stilte	opp	flere	ganger	for	å	profilere	DNT	Nedre	Glomma:	

Fredrikstad	Eldreråd	i	august.	Presentasjon	av	Seniorgruppa	og	turene	våre		
på	et	møte	i	Onsøy	Rådhus.	

Åpningen	av	den	nye	turstien	i	Gansrød	i	oktober.	Vi	sa	noen	ord	ved	
åpningsseremonien,	og	vi	arrangerte	natursti	for	store	og	små	etterpå.	Noen	
dager	før	var	vi	med	på	en	vandring	og	intervju	i	turområdet	sammen	med	leder	
av	Gudeberg	lokalsamfunnsutvalg	og	en	representant	fra	NRK	Østfold.	

Radio	Øst.	Seniorgruppa	ble	invitert	til	å	fortelle	om	DNT	Nedre	Glomma	og	
Seniorgruppa.	Programmet	varte	en	time.	Mellom	spørsmålene	ble	det	spilt	
musikk	som	vi	hadde	valgt	ut.	

Medlemmer	av	Seniorgruppa	stilte	opp	da	Barnas	Turlag	trengte	hjelp	med	å	arrangere	
årets	Nissetur.	

Turer	i	2010	

Vi	arrangerte	23	turer	i	2010,	11	i	løpet	av	våren,	12	om	høsten.	Det	var	6	turer	som	gikk	
med	egen	buss.	Tre	av	turene	gikk	i	Sarpsborg‐området,	en	gikk	til	Sverige.	

Deltagerantallet	varierte	fra	100	(rekord)	til	18	på	en	høstdag	med	dårlig	vær.	I	
gjennomsnitt	hadde	vi	litt	over	41	deltagere	per	tur,	opp	fra	39	året	før.	

Det	er	registrert	1	ulykke	i	2010,	det	var	en	deltager	som	snublet	og	brakk	benet.	
Turleder	og	medhjelpere	håndterte	dette	på	en	utmerket	måte.	Ambulanse	ble	tilkalt.	
Resten	av	gruppen	kunne	fortsette	turen.	

	



Planer	

Det	er	planlagt	20	turer	i	2011.	De	fleste	går	i	vårt	eget	område;	Sarpsborg,	Fredrikstad	
og	Hvaler.	En	går	i	Råde,	og	en	i	Sverige.	Det	vil	bli	avholdt	et	informasjonsmøte	i	mars.	

Medlemmer	av	Seniorgruppa	skal	arrangere	2	turer	for	Barnas	Turlag	i	2011.	

Økonomi	

Vi	har	deltakeravgift	på	turene	hvor	vi	setter	opp	egen	buss.	I	2010	var	det	bare	en	
busstur	som	ikke	hadde	nok	deltagere	til	å	dekke	utgiften.	Vår	største	utgift	er	annonser,	
den	har	vært	dekket	av	DNT	Nedre	Glomma.	

	

	

Tur	til	Vagnaren,	Sverige.	Foto:	Svein	R.	Karlsen	

	

Fredrikstad,	4.	februar	2011	
Bjørg	Corneliussen	
gruppeleder	

	

	



3.5  ÅRSRAPPORT FJELLSPORT 2010 

 
Årsfest 16. januar 2010 
Festen ble arrangert i samarbeid med Fredrikstad Klatreklubb. Vi var 41 festdeltakere på 
Donkejongården til tapas, turforedrag av Jon-Olav og Sofie og hyggelig samvær. 

 
Isklatretur til Rjukan 11. – 14. februar 
Tor-Arild og Lise arrangerte isklatretur med 7 deltakere til Rjukan. Vi overnattet på Climb-Inn 
og klatret ved Vemorkfossbrua og på Krokan. Flotte fosser med Asgeir Larsen som 
instruktør. 
Lise Hoff Johannessen. 
 

Femundsmarka 11. – 14. mars 2010 

Vi var 6 stykker som hadde en fantastisk tur i Femundsmarka denne langhelga. Vi lå på hytte 
i Tufsingdalen fra torsdag til fredag. 

Mildværet torsdag med påfølgende – 8 grader natt til fredag skapte ikke den skaren vi håpet 
på. Vi ble derimot reddet av et scooterspor fra Tufsingdalen opp på Bufjellet. 
Etter en litt problematisk nedkjøring til Femunden vestfra laget vi et stort tyribål og hadde en 
god lunsj. 

Vi krysset sjøen, hentet nøkkel til Grøtådalseter på Haugen og fortsatte inn til Røvollen 
selvbetjent hytte. Etter 9 timer på ski smakte bolognesen bra.  

Lørdag koste vi oss opp Gråtådalen i nydelig vær med nok et tyribål av nedfallskvist  og 
herlig lunch. Jeg hadde nok skrytt litt i overkant av Grøtådalseter, i alle fall til aldri å ha vært 
der før. Stedet trengte definitivt en oppussing. Men beliggenheten ser man sjelden maken til, 
og åpen kulp 5 meter fra hovedhytta gjorde vannhenting til en drøm.   

Søndag gikk vi over fjellet sør for Store Svuku og ned til Svukuristet hvor vi inntok lunchen i 
solveggen. Siste etappe gikk over Femunden til Jonasvollen. 

Tusen takk til Jon Jarle Sæter som hadde flyttet en av våre biler til Jonasvollen. 
En fin gjeng som fungerte meget bra sammen, takk for turen! 

Stephen Gangestad, turleder.  

 

Toppturer på ski i Hemsedal 19. – 21. mars 

8 prøvde seg på toppturer i Hemsedal. Dessverre var verken vær eller føre helt på vår side, 
så det ble noen amputerte turer. Vi fikk likevel frisket opp skredkunnskapene våre og var 
mye ute.   Søndag prøvde noen seg på topptur, mens andre testet kiten til Magne. Og jamen 
kom ikke sola frem helt mot slutten, så det ble litt påskestemning. 

Jon Olav Hjørnevik  

 

Bølgesurfekurs på Jæren 16. – 18. april 

En liten gjeng med 3 unge DNT-folk deltok på turen til Jæren i tillegg til turleder Guro.  
Kun turleder representerte DNT Nedre Glomma, resten kom fra andre steder på Østlandet. 



Lørdag var kursdag med ca. 3 t. undervisning med lokal surfelærer fra Surf School (lokal er 
i dette tilfellet en sannhet med modifikasjoner, siden han opprinnelig var fra Hawaii).  
Med store bølger og grått vær var dette mer enn nok for fire nybegynnere med ømme 
muskler før en varm dusj og pause på campingen var nødvendig. 
 
To heiv seg igjen ut i bølgene og mestret dem bedre og bedre, mens to andre gikk strandtur 
med et spesielt innslag: En strandet hval. I beste naive tre-hugger-stil ble hvalen forsøkt 
holdt i live ved å helle vann over den (her kan det noteres at Kiwis handlenett er vanntette og 
multifunksjonelle) mens hjelpen var på vei. Men hvalen døde kjapt, og redningshjelp var ikke 
på vei, men heller lensmannen med børsa si. 

Gråværet tok til, og hele gjengen foretrakk en liten campinghytte framfor teltet i blåsten, så 
fikk man jo også varmen i seg. Gryterett hjalp også på. Deltagerne fikk med seg et par økter 
på søndagen før nattoget tok alle hjemover til Østlandet. 

Nøkkelinfo til en annen gang: Vi bodde på Bore strandcamping (enkelt og rimelig), hadde 
surfelærer fra surfschool.no (kunne med fordel hatt oppfølging på søndagen også), tok tog 
tur/retur Bryne og leide bil fra Bavaria Autoservice på Bryne (meget god service!) 

Guro Nereng, turleder 
                                                                                                

Toppturer på ski i Jotunheimen 13. – 17. mai 

Lange motbakker ble belønnet med fin utsikt og morsomme nedkjøringer på vårlig slush. 
Mens de fleste venter på sommer, valgte seks skiglade å reise til Jotunheimen for sesongens 
siste toppturer. 

Med Turtagrø som utgangspunkt er turmulighetene mange. Noen reiste opp onsdag kveld og 
var klare for tur torsdag morgen. Turen gikk til Launostind. Lunsjen ble inntatt på toppen, i 
vindstille. Fint føre og morsom nedkjøring.  

Fredag var vi fulltallige, og Austbotntind var dagens mål. Strålende sol på vei opp, men litt 
skyer dekket etter hvert toppen. En av deltakerne var uheldig, falt og vred kneet på vei ned. 
Videre skikjøring var ikke mulig. Heldigvis var et legehelikopter i nærheten, og etter rundt en 
halvtime var han på vei tilbake til Turtagrø luftveien. Sitte i teltet i tre dager? Neida, kajakktur 
på Sognefjorden ble alternativet. Sporty gjort! 

Steindalsnosi og mye av Dyrhaugsryggen ble også kjørt. Regn og varmegrader gjorde etter 
hvert snøen noe råtten. Vi hadde forhåpninger om å feire nasjonaldagen på ski, men regn og 
liten sikt gjorde at vi kjørte tidlig hjem. 

Magne Kværum 

 

Store Skagastølstind 21. – 24. juli 2010 
 
Fantastisk vær, mektige fjell og hyggelig turfølge. Det ble en lang og innholdsrik tur til Norges 
tredje høyeste fjell. 

Vi var 3 som møtte på Turtagrø hotell onsdag 21. juli om kvelden. Magne Kværum, fryktløs 
fjellmann, paragliderpilot og med på 99% av alle turer i regi av DNT Nedre Glomma, Audhild 
Prytz fra Bodø, nå turnuslege i Skien, og undertegnede.  

Torsdag gikk vi en oppvarmingstur på Smørstadbreen i etter hvert bra vær. Vi la nemlig 
toppstøtet til fredag da værmeldingen denne dagen var fantastisk. 



Torsdag kveld kom Jonatann, vår fører fra Lysekil i Sverige, og etter litt mat gikk vi opp til 
Tindeklubbhytta. Der slo vi opp telt og startet kl. 0800 fredag morgen. Kaldt (-3), vindstille  
og sol.  

Etter ca. 2 timer var vi ved hytta på bandet, der la vi fra oss stegjern og isøks som vi hadde 
brukt over Skagastølsbreen. Fra bandet til hjørnet er det viktig å holde så nærme 
Skagastølsbreen som mulig, da skal man slippe å sikre før hjørnet. Vi kom litt for mye til 
høyre og traff sva partier som måtte klatres og sikres, også pga av en del is. Tok litt tid, men 
etter ca. 3 timer kom vi riktig inn i hjørnet. Her er det vanlig med 4 taulengder til topps. Vi 
brukte 2 taulengder til innsteget til Heftyes renne. Her var det kø for å starte på renna, og vi 
ventet ca. 1 time før Jonatann ledet videre. Dette er cruxet på normalveien, grad 4+ for å 
komme opp i renna, Trangt, vått og ganske ukomfortabelt de første meterne, deretter vier det 
seg ut og derfra og opp til fortoppen er det morsom klatring i fint fast fjell. Vi brukte  
1 taulengde mot normalt 2 til fortoppen. 

Fra fortoppen til toppvarden er det lett klatring. Det var mellom 12 og 15 personer som skulle 
ned rappellen på 50 meter som starter 20 høydemeter under toppen. Vi fikk starte først og 
var glade for det da klokka allerede var 1800. 

Rappellen gikk bra, vi utførte en rappell til nedover svaene og var ved hytta på bandet  
kl. 2100. 

Rev telt på vei ned og var på hotellet kl. 0030. 18 timer inkl. 1,5 timer torsdag kveld. Ingen tvil 
om at ”Storen” tar tid. Vi hadde bestilt middag fra bandet og fikk varm mat og drikke kl 0030. 
Norges eneste klatrehotell er intakt. 

En fantastisk tur i et fantastisk vær. 

Stephen Gangestad 

 

Topptur i Jotunheimen m/telt 3. – 5. september 
 
Fredag kjørte vi til Valdresflya og gikk inn Leirungsdalen.  Der overnattet vi i telt. 
Lørdag var det bestigning av Austre Leirungstind i fantastisk vær. 
9 deltakere. 

Turledere: Lise Hoff Johannessen og Tor-Arild Olsen 
 

  



SAK 4.  REGNSKAP FOR 2010 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett
   
RESULTATREGNSKAP  
 DriftsInntekter  
3000 Medlemskontingent  590 704,00 333 026,00 468 000
3001 Salgsinntekt  DNT-nøkler  400,00 2 100,00 0
3401 Annen støtte  73 478,25 101 652,45 145 000
3403 Lokale kurs/studieringer  11 425,00 0,00 0
3404 Deltakeravgift - inntekt  64 120,00 68 498,00 0
3501 Salg diverse  0,00 20,00 0
3800 Bruk av egenkapital  0,00 0,00 105 000
 Sum DriftsInntekter 740 127,25 505 296,45 718 000
   
 DriftsKostnader  
5000 Lønn/honorarer  -4 000,00 0,00 -151 000
5900 Kurs/studieringer  -15 574,20 -5 800,00 -26 000
6300 Eiendomskostnader - leie av lager  -29 879,00 -22 719,00 -25 000
6301 Eiendomserverv  0,00 0,00 -150 000
6500 Turutstyr  -33 782,30 -92 829,33 -5 000
6700 Kontingentutgifter  -173,00 0,00 0
6800 Kontorrekvisita  -599,00 -682,00 0
6801 Trykking, kopiering, brosjyrer  -31 518,00 -9 504,00 -39 000
6803 Småanskaffelser  -13 475,50 -13 303,54 0
6804 Data/EDB-kostnader  -1 385,00 -3 817,00 0
6805 Bevertning  -19 967,66 -14 485,56 0
6809 Diverse utgifter  -6 631,00 -3 076,00 -12 000
6900 Telefon, mobiltlf, fax  -2 000,00 0,00 0
6901 Porto  -11 972,56 -11 424,51 0
7100 Reiseutgifter  -22 936,75 -45 115,50 0
7300 Reklame og annonser  -137 629,46 -137 877,79 -105 000
7301 Møter, tilstelninger  -2 291,60 -7 700,00 0
7401 Tur-/kurskostnader  -24 043,97 -34 726,20 -27 000
7405 Stigruppa  0,00 0,00 -105 000
7600 Gaver  -10 680,50 -43 000,50 0
7700 Oppholdsutgifter for kursdeltagere  -16 810,75 -26 838,00 0
7701 Styremøter  0,00 -678,84 -3 500
7702 Årsmøte  0,00 -9 965,00 -10 000
7703 Andre møter  -7 837,50 -7 121,00 -9 500
7704 Medlemsmøte  0,00 0,00 -10 000
7705 Sommeravslutning  0,00 0,00 -10 000
7706 Juleavslutning  -4 420,00 0,00 -10 000
7707 Landsmøte  -14 593,27 0,00 -10 000
7708 Styreledermøte  -3 143,00 0,00 -5 000
7709 Østlandsmøte  0,00 0,00 -5 000
7790 Diverse driftsutgifter  0,00 -850,00 0
7900 Forskudd  -5 000,00 0,00 0
 Sum DriftsKostnader -420 344,02 -491 513,77 -718 000
   
DRIFTSRESULTAT 319 783,23 13 782,68 0
 Finansposter  
8040 Renteinntekter  7 234,91 8 385,46 0
8140 Renteutgifter og gebyrer  -414,60 -300,00 0
 Sum Finansposter 6 820,31 8 085,46 0
   
RESULTAT FØR SKATTER 326 603,54 21 868,14 0
   
 Årsoppgjørs disp, skatt  
 Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 0
   
ÅRSRESULTAT 326 603,54 21 868,14 0

 



DNT Nedre Glomma 2010  BALANSE  

Lisensiert til: DNT Fredrikstad  (Pr 31.12.2010) ©www.alphareg.no  Utskriftsdato: 23.02.11  kl: 08:59   Side: 1      

KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor
   
EIENDELER  
   
 Omløpsmidler  
   
1500 Kunder, debitorer  10 000,00 0,00
1900 Kontanter  1 166,00 2 475,50
1920 Bank, kto 1638.17.33088 (foreningskonto  629 692,18 314 017,52
1921 Bank, ktonr 1201.83.73074 (sparekonto)   269 589,02 264 702,89
1922 Bank, kto 1201.86.79890 (fastrente)  107 040,90 105 307,65
 Sum Omløpsmidler 1 017 488,10 686 503,56
   
SUM EIENDELER 1 017 488,10 686 503,56
   
EGENKAPITAL OG GJELD  
   
 Egenkapital  
   
2000 Innskutt egenkapital  686 503,56 686 503,56
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 327 769,54 0,00
 Sum Egenkapital 1 014 273,10 686 503,56
   
 Kortsiktig Gjeld  
   
2400 Leverandør, kreditorer  3 215,00 0,00
 Sum Kortsiktig Gjeld 3 215,00 0,00
   
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 017 488,10 686 503,56
   
 

 

 



Kommentarer til regnskap for 2010  

 

INNTEKTER 

Medlemskontingent: Som i tidligere år inneholder konto for medlemskontingent 
også forskuddsinnbetalt beløp for 2011.  

Annen støtte: Det er kommet inn støtte fra ulike hold som tippemidler, DNT 
frifond, støtte til Kom deg ut-dagene, og annen støtte fra DNT.  

Bruk av egenkapital: I budsjettet var det lagt opp til at Kart- og stiprosjektet på 
Kråkerøy skulle gjennomføres innenfor en ramme av kr 105 000. Dette skjedde 
ikke, og aktiviteten kommer opp igjen i forbindelse med forslag til budsjett for 
2011.  

UTGIFTER 

Utgifter til drift av foreningen 

Lønn ansatt: Det var budsjettert med 151 000 kroner til ansettelse av 
medarbeider i 50% stilling. Styret kom gjennom året frem til at før 
organisasjonen påtar seg et arbeidsgiveransvar kan det være fornuftig å prøve ut 
kjøp av tjenester. Dermed ble beløpet stående ubenyttet i 2010. 

Eiendomserverv: Likeledes var det for 2010 avsatt inntil kr 150 000 for 
investeringer på Kjerringholmen. Etter nærmere drøftinger med Sarpsborg 
kommune som har et forvaltningsansvar for stedet ble det klart at en del 
planarbeid gjensto før bruken av øya kunne realiseres. Avsatte midler ble derfor 
ikke benyttet i 2010. 

Kurs/opplæring: Aktivitetene for 2010 ble noe mindre omfattende enn antatt. 

Interne møter: Utgifter til styremøter, årsmøte, medlemsmøte, 
sommeravslutning og juleavslutning er tatt med under denne posten. Samlet var 
utgiftene noe lavere enn budsjettert. 

Eksterne kurs/seminarer: Utgifter til landsmøter, styreledermøte, Østlandsmøte 
og diverse andre møter er budsjettert under denne posten. 

Andre administrative utgifter: posten omfatter diverse administrative utgifter, 
herunder leie av postboks og markedsføring. 

Leie av lager: Gammelt lager ble sagt opp og posten omfatter også betalt 
fastavgift for strøm som ikke var blitt fakturert DNT for 2010 og deler av 2009. 

 



Netto driftsutgifter til turgruppene 

Generelt om annonsekostnader: Annonsekostnadene lå på samme nivå som i 
2009, og ble i overkant av 30 000 høyere enn budsjettert. 

Barnas turlag: Driften resulterte i netto driftsutgifter på 19 944,55 kroner i 2010 
mens budsjettet ga rom for kr 28 000,00..  

DNT ung: DNT ungs virksomhet er hvilende. Det arbeides med å få etablert en 
felles ungdomsgruppe i Østfold på sikt. Ingen aktivitet som krever et budsjett er 
forventet i 2011. 

Tur & kultur: Kostnadene for 2010 utgjorde netto kr 50 977,08 mot budsjettert 
kr 43 000,00. 

Seniorgruppa: Netto utgifter for drift av seniorgruppa belp seg til kr 63 916,39  i 
2010. Budsjettet var på kr 58 000,00.  

Fjellsport: Driftsutgiftene for 2010 ble netto kr 3 696,00 mot budsjettert  
kr 3 000,00. 

Innkjøp av turutstyr: det ble benyttet kr 33 782,30 til utstyr mot budsjett 
kr 5 000. Diverse tyverimerking, samt innkjøp av pulk, drag med mer utgjorde 
hoveddelen av overskridelsen.  

Turprogram: Trykking av turprogram + andel fellesbrosjyre utgjorde samlet 
nærmere kr 48 000 i 2010 mot budsjett kr 39 000,00. 

 

Forslag til vedtak på årsmøtet 2011:  

Regnskapet vedtas med de føringer som ligger i kommentarteksten.  

For bedre å følge opp tidligere årsmøters vedtak foreslår styret at det i 
balansen fremkommer hvilket beløp som er avsatt til eiendomserverv. 
Dette utgjør kr 107 040,90 pr 31.12.2010.  

Styret tilrår av det avsettes kr 20 000 av årets overskudd til 
eiendomserverv. 

 

 



SAK 5:  BUDSJETT FOR 2011 
 
 
 
INNTEKTER 
 
Medlemskontingent (fra DNT)      500 000 
Annen støtte         220 000 
Bruk av tidligere års overskudd (eiendomserverv, Kjerringholmen) _____ 0   

720 000     
 
 
      

 
UTGIFTER 
 
Kjøp av kontortjenester       197 000 
 
Aktiviteter: 
 
Kurs/opplæring          25 000 
Interne møter           80 600 
Eksterne møter/seminarer         36 000 
Barnas Turlag           19 000 
DNT ung                    0 
Tur & Kultur           33 400 
Seniorgruppa           52 200 
Fjellsportgruppa                   0 
Sti og kart         195 000 
 
Innkjøp av turutstyr           7 000 
Turprogram          51 263 
Andre administrative utgifter        13 000 
 
Leie av lager          52 516 
Avsetning til eiendomserverv: 
Eiendomserverv (Kjerringholmen)       25 000  
Sum utgifter                   786 979 
 
 
Netto                                                                                                           - 66 979 
     
 
 



Kommentarer til budsjettet for 2011  

 

INNTEKTER 

Medlemskontingent: Det er budsjettert med 500 000 kroner i ordinær kontingent 
basert på antall medlemmer. Beløpet er verifisert av økonomiansvarlig DNT 
sentralt.  Som i tidligere år er noe av kontingenten allerede mottatt og 
regnskapsført forrige regnskapsår.  

Annen støtte: Det er budsjettert med 15 000 kroner knyttet til Kom deg ut-
dagene, og ytterligere kr 35 000 ifm ordinær drift.  

I tillegg er det budsjettert med 25 000 kroner ifm eiendomserverv på 
Kjerringholmen som DNT allerede har fått tilsagn om fra DNT sentralt. Beløpet er 
tenkt benyttet til bålplass.  

Arbeidet med utarbeidelse av kart og rydding/merking av sti på Kråkerøy er 
budsjettert med kr 105 000. DNT NG har allerede mottatt tilsagn om  
kr. 110 000. Kr 2 500 er mottatt fra Kiwanis Club Kråkerøy. I tillegg er det godt 
håp om anslagsvis kr 37 500 finansiert gjennom spillemidler Norsk Tipping.  

Bruk av tidligere års overskudd: DNT Fredrikstad har etter tidligere 
årsmøtevedtak satt av midler på egen konto øremerket eiendomserverv. Beløpet 
har økt til kr 107 040,90 gjennom renteinntekter. Det foreslås at beløpet 
fremkommer som egen post i egenkapitalen for foreningen merket ”Avsatt 
eiendomsformål”. I tillegg foreslås det avsatt kr 20 000 av overskuddet for 2010 
til ytterligere styrking av dette formålet.  

 

UTGIFTER 

Utgifter til drift av foreningen 

Kjøp av kontortjenester: Det er budsjettert med 197 000 kroner for 9 måneders 
leveranse av kontortjenester i regi av turistinformasjonen i Sarpsborg. Styret har 
ikke foretatt ansettelse av kontormedarbeider i 2010, men har ønsket å starte 
med å kjøpe tjenester eksternt. Dette for å gjøre nødvendige erfaringer før 
foreningen påtar seg et arbeidsgiveransvar. Etter forespørsel til DNT sentralt kan 
kjøp av tjenester bli refundert med opptil 75%. Dette vil kunne få virkning fra og 
med regnskapsåret 2012 

Kurs/opplæring: Det er budsjettert med netto driftsutgifter på 25 000 kroner ifm 
diverse kurs. Det er for 2012 ikke planlagt egne kurs, og utgiftene vil derfor 
være knyttet til deltagelse ved eksterne kurs. 



Interne møter: Utgifter til styremøter, årsmøte, medlemsmøte, 
sommeravslutning og juleavslutning er budsjettert under denne posten. 

Eksterne kurs/seminarer: Utgifter til landsmøter, styreledermøte, Østlandsmøte 
og diverse andre møter er budsjettert under denne posten. 

Andre administrative utgifter: Det er budsjettert med 13 000 kroner til diverse 
administrative utgifter, herunder leie av postboks og markedsføring. 

Leie av lager: Det er inngått avtale om leie av nytt lager. Posten innebærer årlig 
leie, forsikring av innhold for et beløp av ca 300 000, samt nødvendig oppussing 
av lokalene tilsvarende kr 10 000. 

 

Netto driftsutgifter til turgruppene 

Generelt om annonsekostnader: Annonsekostnader er en stor post i budsjettet. 
Det er inngått avtaler med Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad som gir 
fast rabatt ved annonsering. DNT Nedre Glomma vil i år foreta samkjøring av 
annonsering og på denne måten oppnå lavere kostnader. 

Barnas Turlag: Det er budsjettert med netto driftsutgifter på 19 000 kroner i 
2010 for Barnas Turlag. Utgiftene er hovedsakelig tenkt brukt på annonser 
(11 000 kroner) og småutgifter ifm turene. Det er allerede søkt om ekstern 
støtte, men dette er ikke tatt med i budsjettet, da vi ikke vet hvorvidt søknaden 
blir innvilget. 

DNT ung: DNT ungs virksomhet er hvilende. Det arbeides med å få etablert en 
felles ungdomsgruppe i Østfold på sikt. Ingen aktivitet som krever et budsjett er 
forventet i 2011. 

Tur & Kultur: Tur & Kultur har en netto budsjettramme på 33 400 kroner. Også 
for denne gruppen er det annonsering som bidrar til hoveddelen av utgiftene 
(20 400 kroner).  

Seniorgruppa: Netto budsjettramme til seniorgruppa er på 52 200 kroner som 
resultat av en betydelig aktivitet også i 2011. Forventet annonsekostnad er 
50 000 kroner. Inkludert i budsjettet er deltakeravgift på diverse turer. 

Fjellsport: Fjellsport annonserer i liten grad turer i avisene, men benytter mail og 
foreningens nettsider. Dermed blir annonsekostnadene vesentlig lavere enn i de 
andre gruppene. De fleste turene har deltakeravgift som dekker utgiftene. 
Fjellsport regner med å drive aktivitetene uten kostnad for foreningen. 

Innkjøp av turutstyr: Det er budsjettert med 7 000 kroner til diverse innkjøp. Av 
dette er kr 2 000 tenkt benyttet til skilter ved arrangementer 



Turprogram: Det avsettes kr 51 263 til utarbeidelse, trykking og utsending av 
turprogram for 2011. Hovedsakelig gjelder dette utgifter til trykking og porto i 
forbindelse med utsending til alle medlemmene. 

 

Utgifter til andre prosjekter 

Sti og kart på Kråkerøy: Det er budsjettert med netto utgifter på kr 50 000 for 
realisering av sti- og kartprosjektet på Kråkerøy. Arbeidet forutsetter tilgang til 
inntekter som er beskrevet tidligere i denne redegjørelsen. I tillegg vil det påløpe 
betydelige verdier i form av egeninnsats blant foreningens medlemmer.  

Leirsted på Kjerringholmen: Kjerringholmen er en unik mulighet for å etablere et 
leirsted og overnattingssted i vårt nærområde. DNT Nedre Glomma har allerede 
fått tilsagn 25.000,- fra DNT sentralt til investeringer som ikke er bygninger. Det 
vurderes å bruke beløpet til etablering av et fast bålsted. 

DNT Fredrikstad har i mange år satt av midler til etablering av en hytte eller 
lavvo. På kontoen finnes i dag ca 107.000,-. Det foreligger ikke konkrete forslag 
til bruk av disse midlene i 2011. Det skyldes at endelige planer for bruk av 
Kjerringholmen ikke foreligger pr dato. Sarpsborg kommune har et forvaltnings-
ansvar for stedet, og planarbeidet er godt i gang. 

I tråd med tidligere årsmøtevedtak foreslås det også å avsette kr 20 000 av 
fjorårets regnskap til fremtidig eiendomserverv.  

 

 

Forslag til vedtak på årsmøtet 2011:  

Budsjettet vedtas med de føringer som ligger i kommentarteksten. Det 
innebærer et budsjettert underskudd på kr 66 979,00. 

Styret gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av kontortjenester ved 
Sarpsborg Turistkontor. 

Det gis anledning til å etablere en fast bålplass på Kjerringholmen 
forutsatt godkjenning av forvaltningsansvarlig. 

 

 



SAK	6:	FORSLAG.		Strategi	for	DNT	Nedre	Glomma	
DNT	Nedre	Glomma.	Mål,	virkemidler	og	oppgaver	2011‐2013	
Forklaring til “hvor er vi”: 
+ Det som er bra 
∆ (Delta) mulighet/utfordring, der vi ønsker endring 

Mål (fra veivalg)  Hvor er vi?  Hvor vil vi i DNT Nedre 
Glomma? 

Hvordan kommer vi dit? 

 
Få flest mulig ut på tur og 
ha et godt tilbud til 
medlemmene og andre. Et 
attraktivt TILBUD skal føre 
til flere medlemmer. 

+ Godt tilbud i “Tur & kultur” 
og Seniorgruppa. 

+ Godt utstyrslager 

+ grei økonomi, 
medlemsvekst 

∆ Utfordringer med 
kontinuitet i Barnas Turlag 
og Fjellsport/Ung 

 
Mer dekkende turtilbud, 
med stabile turgrupper. 
 

 
Mer stabile turgrupper 

• Bygge turledermiljø  
• Rekruttere flere turledere 
• Bedre samarbeid på tvers av turgrupper 

Fullføre prosjektene med Kyststi og kart på Kråkerøy. 

Etablering av leirsted på Kjerringholmen. 

Bidra med å anbefale turmål på ut.no. 

 
SAMFUNNSAKTØR som 
bidrar aktivt til å sikre 
friluftslivets natur‐ og 
kulturgrunnlag, og utvikle 
menneskers kjennskap og 
holdninger til natur og 
friluftsliv. 

+ Har godt omdømme! 

∆ Bli hørt 

 
Økt fokus på naturvern 
for å sikre og forbedre 
friluftslivets vilkår i vårt 
nærområde.  
 

 
Kontakte kommunene for å få direkte tilsendt høringsdokumenter. 

Å være mer synlig i media for å vise DNT Nedre Glomma som 
interesseorganisasjon. 

Formidle kunnskap om natur, kultur og friluftsliv. 

Virksomhet skal være 
NATURVENNLIG 

∆Trenger å ta stilling til hva vi 
mener og hvordan dette 
skal gjennomføres.  

  Tenke miljø i alle aktiviteter. 
 



 

 

Forbedre sitt arbeid med 
organisasjons‐ og 
kompetanseutvikling og 
kvalitetssikre dette i hele 
ORGANISASJONEN 

+ Medlemsvekst 

+ Dyktige tillitsvalgte 

∆ For få som bidrar, stor 
belastning på enkelte 

∆ Forholdsvis nystartet 
forening.  

∆ Skaffe nok ressurser (tid og 
penger) 

∆ Få rutiner for informasjon 
og sikkerhet er etablert.  

Ytterligere 
medlemsvekst 

Flere som bidrar 

Økt kompetanse 

Arbeide for økt dugnadsinnsats, spesielt ved å stimulere til at flere 
medlemmer engasjerer seg i driften av foreningen. 

Samarbeid med et av turistkontorene for å øke ressursene på 
dagtid (turinfomasjon, søknader om midler og organisatorisk støtte 
til barne‐ og ungdomsarbeidet) 

Sikre kontinuitet i foreningen, spesielt ved å forbedre 
informasjonsflyten både internt mellom styret og undergrupper og 
ut til våre medlemmer.  

• Etablere intranett for interne dokumenter  
• Aktiviteter og anbefalte turer på Ut.no 
• Etablere mailinglister/nyhetsbrev 
• Mer bevisst bruk av internett/facebook 

Delta i DNT‐fora som landsmøter og utvekslingsseminar. 
Samarbeide med de andre DNT‐foreningene i Østfold. 

Etablere en organisasjonsstruktur som muliggjør foreningen å nå 
sine mål, og å kunne gjennomføre prioriterte oppgaver.  

• Fokusere på ledelse og organisasjonsutvikling for å bygge et solid 
grunnlag i vår relativt nystartede forening. 

• Skape gode forutsetninger for styrets og andre frivilliges arbeid. 
• Skaffe oversikt over oppgaver og fordeling av disse.  
• Skape rutiner og bedre samordning.  

Forbedre kompetanse og sikkerhetstiltak 
• Stimulere til at flere går turlederutdannelsen og førstehjelpskurs 
• Innføre risiko‐ og sårbarhetsanalyser i forkant av alle turer i hht 
forskrift.  

Sikre foreningens inntektsgrunnlag ved økt fokus på:  
• Medlemsverving på turene 
• Søke om eksterne midler fra kommune, fylkeskommune, fond og 
stiftelser. 



DNT	Nedre	Glommas	prioriterte	oppgaver	2011‐2013	
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PRIORITERTE	OPPGAVER	

X  X    X 

Tilby et bredt spekter av turer som sikrer et tilbud til alle. 
Fullføre prosjektet  med Kyststi og kulturhistorisk kart over Kråkerøy 
og Kjøkøy. 
Etablere en fast base camp (leirsted) på Kjerringholmen. 
Turinformasjon til medlemmer og andre. 

  X  X    Naturvernarbeid for å sikre og forbedre friluftslivets vilkår. 

      X  Holde årsmøte samt delta på DNTs landsmøter og andre 
utvekslingsfora. 

X      X  Stimulere til at flere av foreningens medlemmer aktivt deltar i 
foreningens drift. 

X      X  Forbedre kompetanse og sikkerhetstiltak 
  X      Være synlig i media 
X  X  X  X  Kontinuitet og informasjonsflyt 
X  X    X  Sikre nok ressurser (tid og penger) 
X  X  X  X  Organisasjonsutvikling 



Rolle/ansvarsfordeling 
Årsmøte	
DNT Nedre Glommas høyeste organ, velger valgkomite, revisor og styre. 

Valgkomite	
Innstiller kandidater til revisor og styre. 

Revisor		
Reviderer  regnskapet 

Styre	
Kortversjon: Står for den kontinuerlige driften av foreningen. 

Turgrupper	
Planlegger og gjennomfører turer for sin målgruppe. 

Ansatt	
DNT Nedre Glomma har ingen ansatte. 

Fylkeskoordinator	
Foreslått funksjon fra Strukturutvalg II. Landsmøtesak 2011. 

Info	
Oppdatering av nettsider, facebook, redaktør av program, annonsering av turer, mediekontakt, annet info‐materiell. 

	Materialforvalter	
Anskaffe, ha oversikt over og vedlikeholde foreningens utstyr. Ansvar for lageret. 

Stigruppa	
Merking og vedlikehold av stier. Utgivelse og oppdatering av kart. 

Kjerringholmen	
Sted vi ønsker å utvikle til Basecamp‐leirsted. 

Ressursbank	
“Sekkepost” for det som ikke naturlig faller under andre grupper. Kan arrangere/koordinere medlemsmøter, kurs, dugnader osv. 

Prosjekt	X	
For tidsbegrensede oppgaver kan egne prosjektgrupper oppnevnes. 



 
 

 

 

 

 

 

Årsmøte 

Styre
Leder 

Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 

3 medlemmer 
3 vara 

Valgkomite

Seniorgruppa
Leder 

Turledere 
Hjelpere/lokalkjente 

Tur & Kultur
Leder 

Turledere 
Hjelpere/lokalkjente 

Fjellsport
Leder 

Turledere 
 

Ung
Leder 

Turledere 
 

Barnas Turlag 

Leder 
Turledere 

Hjelpere/lokalkjente 

Info
Leder 

Fagansvarlige 
Ressurspersoner 

Turgrupper 
Støttefunksjoner/samarbeid: 

‐ Koordinere program 
‐ Planlegging/rapport/budsjett 
‐ Rutiner 
‐ Søknader 
‐ Kurs/samlinger 

Stigruppa
Leder 

Prosjektledere/ 
arbeidsgruppe(?) 
Dugnadsfolk 

Prosjekt x 

Leder 
Ressurspersoner 

Revisor 

Material‐
forvalter

Ansatt Fylkes‐
koordinator

Kjerringholmen
Prosjektleder 

Ressurspersoner 

Ressursbank
Leder/koordinator 

Arrangementansvarlige 
Kursansvarlig 

“jeg kan sikkert gjøre 
noe” 



Til DNT Nedre Glommas årsmøte 16.03.2011 
 

Sak 6. HØRING AV DNTS KLIMAPLATTFORM 
 
På landsmøtet 2010 ble følgende vedtak fattet: 
 ”Landsmøtet igangsetter et arbeid for utarbeidelse av en strategisk plattform for DNT’s 
engasjement innen miljøspørsmål i lys av de globale miljøutfordringene. Arbeidet legges 
frem som sak på landsmøtet i 2011.” 
 
Saken er nå sendt på høring. Alle medlemsforeninger oppfordres til å komme med forslag til 
forbedringer av dokumentet. Vel så viktig er det likevel å komme med forslag til konkrete 
klimatiltak.  
 
 

Utdrag fra forslag til DNTs klimaplattform 
 
Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål.  
Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk av energi 
og naturressurser, og som er basert på fornybare kilder. Et fornybart friluftsliv viderefører det 
beste i norsk friluftstradisjon på nye og spennende måter. Som en troverdig aktør i 
klimaarbeidet tar DNT ansvar for å forme nye trender og ta djerve, men nødvendige initiativ.  
 
Utvalget anbefaler at følgende prinsipper (varder) legges til grunn for en troverdig 
klimastrategi:  

 Relevans, som betyr at tiltak må være knyttet til DNTs virksomhet, friluftslivets 
muligheter og rammebetingelser.  

 Realisme, som innebærer å velge tiltak med reell mulighet for direkte og indirekte 
påvirkning.  

 Rettferdighet, som tar inn over seg at DNT også bør ha et etisk og globalt perspektiv i 
klimaarbeidet.  

 
Mange samfunns- og friluftslivstrender peker i retning av stadig høyere ressursbruk og 
økende klimabelastning. For å være en troverdig aktør i klimaarbeidet er det derfor 
nødvendig at DNT tar en aktiv rolle ved å utnytte og forme nye trender i en mer klimavennlig 
retning. DNT bør derfor legge til grunn at klimatiltak må omfatte både: 

 Mer effektiv bruk av energi. 
 Å erstatte fossil energi til fordel for fornybare energikilder 
 Å redusere vårt totale energiforbruk. 

 
Gjennomføring av klimastrategien betyr å integrere tiltak i alle deler av foreningens 
virksomhet (aktiviteter, hytter, løypenett, kommunikasjon, myndighetskontakt mv). En slik 
gjennomføring vil være det beste grunnlag for et troverdig engasjement også utover 
foreningens egne ansvarsområder. 
Klimautfordringen gir DNTs naturvernarbeid en ny dimensjon, men kan samtidig 
representere nye dilemmaer. Vil en troverdig klimastrategi føre til at vi må redusere vår 



aktivitet, gi en generell aksept for utbygging av fornybar energi eller redusere standarden på 
foreningens tilbud? Utvalget legger til grunn at økt aktivitet er et viktig mål, men at fokus bør 
være på et klimavennlig tilbud. Videre bør foreningen legge vekt på å utvikle tilbud med høy 
kvalitet fremfor høy standard. DNT kan likeledes arbeide for en overgang til fornybar energi, 
uten at dette betyr en generell aksept for vind- og vannkraftutbygging eller forutsetninger om 
et stadig økende energibehov. 
 
Utvalget har valgt å peke på følgende tiltaksområder: 
 

 Fremtidens DNT-hytter, hvor utvalget blant annet foreslår at det etableres 
pilotprosjekter med mål om å utvikle energi- og klimaeffektive konsepter. 

 Klimaeffektive transportløsninger, hvor fokus er reduserte klimagassutslipp ved 
transport i forbindelse med friluftsaktiviteter. 

 Nasjonal ”infrastruktur” for friluftsliv, hvor DNT kan være en initiativtaker til prosjekter 
rettet mot å videreutvikle DNTs tilbud (infrastruktur) til et lett tilgjengelig og spennende 
friluftsliv for alle. Dette innebærer en struktur av hytter og ruter som både omfatter 
ulike typer friluftsliv (fottur, ski, sykkel, kajakk mv.), som griper på tvers av områder 
(fjell, skog, sjø) og som involverer ulike aktører. 

 
Utvalget inviterer medlemmene, de enkelte foreninger og turlag til dugnad for et klimavennlig 
friluftsliv. Samtidig ser utvaglet det som avgjørende at arbeidet gis organiske og økonomiske 
rammer fra DNT sin side. En slik satsing kan gjøre DNT til en pådriver for nye former for 
samarbeid og partnerskap for et fornybart friluftsliv. 
 
 
Klima – nye dilemmaer for DNT 
Utvalget ser at følgende spørsmål kan framstå som nye dilemmaer når DNT skal utforme en 
klimastrategi: 

• Skal DNT være klimavennlig eller skal vi arbeide for høy friluftsaktivitet? 
• Skal DNT arbeide for å bevare natur mot alle inngrep, eller skal vi akseptere 

utbygging av vann- og vindkraft? 
• Skal DNT velge lav(ere) standard på hytter, aktiviteter og utstyr, eller skal vi gå mot et 

friluftsliv med høy ressursbruk? 
 
 
Følge eller forme trender? 
Endringene innen friluftslivet de siste 40 årene reflekteres også i DNTs tilbud. Økte 
medlemstall, med den største prosentvise veksten de siste årene blant de yngre, viser at vi 
har lykkes i dette arbeidet. 
 
Mange av trendene innen friluftslivet peker derimot i retning av en høyere ressursbruk og 
økende klimabelastning. Det vil således neppe være tilstrekkelig for DNT å utnytte trender og 
”nye” markeder dersom foreningen ønsker å framstå som en foregangsaktør i klimaarbeidet, 
men gir et behov for en bevisst utvikling som både utnytter og former nye trender i en 
klimavennlig retning. 
 
Som samfunnsaktør kan DNT både ta ansvar for egen virksomhet og ved å forholde seg 
aktivt til omverdenen. Ved å gjennomføre tiltak som reduserer friluftslivets klimautslipp vil 



DNT bli oppfattet som en seriøs aktør også ved et kritisk blikk på andre aktører. Denne 
kritikken må imidlertid komme innenfor relevante spørsmål, og om mulig ha en konstruktiv og 
løsningsorientert innfallsvinkel som inviterer til samarbeid. 
 
Utvalget foreslår derfor at: 
DNT skal legge til rette for et friluftsliv som gir reduserte klimagassutslipp og som 
sikrer vår felles natur- og kulturarv. Dette skal gjøres gjennom tiltak i egen virksomhet 
og ved å ta en aktiv rolle i relevante samfunnsspørsmål. 
 
Utvalget mener begrepet fornybart friluftsliv kan være en god betegnelse på et friluftsliv som 
både er basert på fornybare ressurser og som er slik at det både kan og bør bety økt aktivitet 
framover. 
 
 

TILTAKSOMRÅDER 
 
Tiltaksområde 1: Framtidens DNT-hytter 
Mål: Redusere hyttenes klimagassutslipp til et minimum 
 
 
Tiltaksområde 2: Klimaeffektive transportløsninger 
Mål: Redusere klimagassutslipp ved transport til og fra sted for friluftslivsaktivitet 
 
Store klimagassutslipp er knyttet til transport, blant annet i forbindelse med friluftslivsaktivitet. 
Samtidig viser prognosene at transportbehovet i Norge er økende. For å møte denne 
utviklingen er det nødvendig å legge til rette for mer miljøvennlige transportløsninger. To 
grep må gjøres for å redusere friluftslivets klimagassutslipp ved transport. Det må legges til 
rette for mer effektive reiseløsninger og vi må reise annerledes. 
 
Mer effektive reiseløsninger innebærer å forbedre eksisterende teknologi med hensyn til 
drivstofforbruk og utslipp, samt utvikle alternativ motorteknologi og drivstofftyper. DNT kan 
her gå foran ved en bevisst benyttelse av slike løsninger der disse eksisterer, eller inngå 
samarbeid om å etablere transportløsninger basert på fornybar energi på mye brukte 
strekninger. Annerledes reise innebærer en omorganisering av hvordan mennesker velger å 
reise. DNT bør her være en sterk pådriver for en atskillig tyngre satsing på utvikling av 
kollektive transportløsninger med lave utslipp – også ved friluftslivsaktivitet. Alle 
nasjonalparker bør for eksempel ha god kollektivdekning, istedenfor å fortsette dagens 
utvikling av bilbaserte løsninger. Vi må også tørre å se kritisk på hvor mye vi reiser. 
 
Vår innfallsvinkel bør være å synliggjøre friluftslivsaktivitet og transportløsninger med lave 
klimagassutslipp. En slik satsing vil i tillegg til reduserte utslipp gjøre naturopplevelse lett 
tilgjengelig også uten å ha tilgang på bil. 
 
 
 
 
 



 

Tiltak Aktuelle virkemidler 
Effektivisere 
Etablere koblinger mellom infrastruktur 
for friluftsliv og kollektivtransport 

Styrke samarbeidet med infrastruktur- og 
transportsektoren 
Delta i prosess om Nasjonal transportplan 2014-2023 
Synliggjøre friluftslivet med bærekraftige 
transportløsninger via våre informasjonskanaler 

Erstatte 
Etablere transportløsninger basert på 
fornybar energi 

 
Etablere samarbeid med Transnova 
 

Redusere 
Etablere reiseløsninger basert på 
felles transport 
Flere tilbud som krever lite eller ingen 
transport 

 
Styrke satsingen på fellesturer 
Økt fokus på turer i by- og tettstedsnære turområder 

 
 
 
Tiltaksområde 3: Nasjonal infrastruktur for friluftsliv 
Mål: Tilrettelegge for et mangfoldig og spennende friluftsliv for alle 
 
DNT har lange tradisjoner for tilrettelegging av hytter og ruter i skog, kyst og fjell. Nå er tiden 
inne for å videreutvikle dette tilbudet. Dette innebærer å utvikle en struktur av hytter og ruter 
som omfatter ulike typer friluftsliv (fottur, ski, sykkel, kajakk mv.) og som griper på tvers av 
type områder (fjell, skog, sjø). Et slikt nasjonalt grep vil kreve regionale og lokale koblinger, 
nært samarbeid med andre aktører og en aktiv deltakelse fra medlemsforeningene. 
 
Det er avgjørende at et slikt nettverk er sammenhengende og tilpasset annen relevant 
samfunnsstruktur. Dette innebærer å etablere fornuftige koblinger mellom turområder, ulike 
aktiviteter og kollektivnettet. DNT kan være initiativtaker til prosjekter rettet inn mot en slik 
helhetlig infrastruktur for friluftsliv, både egen og i regi av andre aktører. Samtidig kan 
foreningen prioritere tilrettelegging av løyper og hytter i de tettstedsnære turområdene og 
styrke mulighetene for sykkelturer. 
 
 



 

Hva kan DNT Nedre Glomma bidra med? 
Grunnlag for en diskusjon på årsmøtet og senere også til foreningens høringsuttalelse. 
 
 
Tiltaksområde 1: Framtidens DNT-hytter 
Mål: Redusere hyttenes klimagassutslipp til et minimum 
 
Foreningen har ingen egne hytter.  
 
 
Tiltaksområde 2: Klimaeffektive transportløsninger 
Mål: Redusere klimagassutslipp ved transport til og fra sted for friluftslivsaktivitet 
 
Spørsmål som kan være relevante i en diskusjon:  
 

• Skal foreningen ha som mål å tilby innleid buss eller organisert samkjøring i privat bil 
på alle turer der kollektivtrafikk som buss eller tog ikke kan brukes? (Seniorgruppa 
bruker allerede innleid buss på alle turer der man ikke kan bruke det vanlige 
busstilbudet.) 

• Holder det med å oppfordre til kjøp av klimakvoter eller skal foreningen aktivt unngå å 
arrangere turer som krever bruk av fly? 

• Bør vi skille på det å arrangere fotturer med flyreise innenriks og utenriks? 
 
 
Tiltaksområde 3: Nasjonal infrastruktur for friluftsliv 
Mål: Tilrettelegge for et mangfoldig og spennende friluftsliv for alle 
 
Å dra på fjelltur med bruk av buss eller tog med utgangspunkt i Nedre Glomma-regionen byr 
på svært mange begrensninger i rutevalg. I praksis begrenser seg helgeturer uten bruk av bil 
til nordøstre Hardangervidda, nordre Huldreheimen, Jotunheimen eller Rondane i juli eller 
begynnelsen av august. Man vil da kunne få en helgetur med tre dager vandring og to dager 
reise.  
 
Ønsker foreningen å bidra med en oversikt over hvor det er mulig og dermed også indirekte 
peke på punkter i DNTs rutenett der bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk er ønskelig? Noen 
forslag:  
 

 Etablere nye ruter til større skisportssteder dit det allerede går buss/tog. Steder som  
f.eks Oppdal, Hemsedal, Beitostølen og Nesbyen.  

 Etablere kompletterende ruter fra fjell til dal nær eksisterende hytter. Da vil flere hytter 
kunne nås med buss.  



SAK 7.  VALG 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Styret 
 

Leder   Anna Hellstrøm, Fredrikstad   2 år (gjenvalg) 

Nestleder  Magne Kværum, Fredrikstad  Ikke på valg 

            Kasserer                      Ole Magne Grytvik, Sarpsborg Ikke på valg  

Sekretær  Heine B. Kristiansen, Fredrikstad 2 år (ny) 

Styremedlem  Svein Rekaa, Fredrikstad  Ikke på valg 

Styremedlem  Anders Tronstad, Sarpsborg  Ikke på valg 

Styremedlem  Siv Eike, Sarpsborg   2 år (ny) 

 
1. Varamedlem Aud Jenssen, Fredrikstad  1 år (ny) 

2. Varamedlem Nina Falleth Syversen, Sarpsborg 1 år (ny) 

3. Varamedlem Grethe Eide, Fredrikstad  1 år (ny) 

 
Revisjon 

Revisor  Finn Eriksen, Fredrikstad  1 år (gjenvalg)   

Vararevisor  Lise Lilleby, Fredrikstad  1 år (gjenvalg)   

 
Valgkomité 

Leder   Terje Strømme, Sarpsborg                2 år (gjenvalg)

Medlem  Frank Hansen, Fredrikstad  Ikke på valg 

Medlem  Henning Syversen, Sarpsborg Ikke på valg 
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