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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 30. JANUAR 2018 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: 17 medlemmer og fire gjester 

Hovedtema: Den Norske Turistforening 

 

President Gunhild Aalstad ledet møtet, og innledet med å ønske velkommen.  

Hun gratulerte Torbjørn Skogsrød med fødselsdag. 

Deretter minnet hun om at vi har en jobb å gjøre med å rekruttere nye medlemmer. En 

anledning til å be med seg interesserte er til fellesmøte i Gjøvikregionen den 14. april, som 

finner sted på Kapp melkefabrikk. Det blir servering, og det ordnes med felles transport. Det tas 

inngangspenger, og overskuddet går til arbeidet for barn med kreft. 

 

I strategiplanen har Samfunnskomiteen satt opp et mål om hverdagsintegrering. Frank 

Tharaldsen redegjorde om det. Deretter orienterte Lise Sandberg og Bjørn Øversjøen om sitt 

arbeid som frivillige i regi av Frivilligsentralen, NAV, Voksenopplæringssenteret og Røde Kors. De 

driver med språkopplæring for innvandrere, og som visitor for fengselsinnsatte. Lise og Bjørn 

kan formidle kontakt til de som er interesserte i slikt arbeid. Man kan også henvende seg til 

Berit E Jensen ved voksenopplæringen. 

 

Elin Enger fortalte deretter om Den Norske Turistforening, som nå er 150 år. Medlemsmassen 

de første årene var dominert av den utdanningsmessige og økonomiske eliten i de større byene, 

og virksomheten var vesentlig rettet mot vandring i fjellet. Velsituerte engelskmenn som besteg 

tinder og vandret i norske fjell, var en inspirasjon. Etter hvert som tid (innføring av 8-

timersdagen) og økonomi tillot det ble rekrutteringsområdet utvidet. Sist år vokste 

medlemsmassen til over 300.000. DNT sentralt er paraplyorganisasjon og serviceorgan for 57 

autonome lokalforeninger. Ved siden av løypenettet og hyttene i de klassiske turområdene 

består virksomheten i dag av lokalt baserte turer, diverse arrangementer for store og små og 

tilrettelegging av friluftsliv i nærområdet. Man har blant annet et mål om at alle skal bo under 

500 meter fra en turløype. Eksempelvis er det merket fem løyper fra Gjøvik og også fra Biri 

sentrum. Lokallaget som omfatter Gjøvik, Toten- og Land-kommunene driver seks ubetjente 



hytter, deriblant Osbakken der det er kafe, og der medlemmene disponerer åtte kanoer. DNT 

har en generalnøkkel som går til alle ubetjente DNT-hytter i landet. Medlemmer kan få en slik 

nøkkel på kontoret på Gjøvik. 

DNT har barnegruppe for de under 13 år, ungdomsgruppe for 13 -26 år, pensjonistgruppe og 

fjellsportgruppe for klatrere og ekstremsportere. 

Det meste av arbeidet skjer på dugnad. Pr år tilsvarer det at 84 personer jobber 24 t/døgnet 

hver dag i ett år. Man vedlikeholder og skilter 22.000 km sti og kvister 5.000 km om vinteren. 

DNT engasjerer seg også i naturvern. 

DNT sin virksomhet er forebyggende helsearbeid.   

 

O.R. 

 

OBS! Nest møte blir ikke på Quality Strand. Møtet er om Gjøvikregionen International School, og 

finner sted i skolens lokaler. Adresse: Teknologiveien 8. 

Det er veien fra Kallerudhallen mot EAB Ingineering, og skolen er ca midtveis på høyre side.  

 


