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Forslag til vedtak: 

Følgende referatsak tas til orientering: 

17/1295-1 Protokoll fra BUK 
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Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 

Bakgrun for saken 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret i et av verbalforslagene (K-sak 3/17) ønsker en 

orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og hvordan man vil jobbe framover for å 

gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at 

mestring og trivsel i ungdomsskolen øker. 

 

Saksutredning 

 

Ungdomstrinn i utvikling: 

Ungdomstrinnet i utvikling er en nasjonal satsing med lokalt utviklingsarbeid innenfor 

klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert 

kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.  

Satsingen er og har vært et viktig tiltak i arbeidet for å gjøre skolene til lærende organisasjoner. 

Både lærernes og elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter har blitt styrket. Prosjektet 

har vært et samspill mellom skoleeier, skoleledelse og lærerne. 

Landets kommuner har vært delt i fire puljer. Ringerike kommune har vært i 3. pulje, med 

oppstart i 2015 avslutning ved siste årsskifte. 

 

Det overordnede målet for satsingen har vært: 

 Alle skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle skal behersk grunnleggende ferdigheter  

 Alle skal fullføre videregående opplæring 
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Gjennomgående temaer og satsingsområder har vært: 

 Lesing 

 Skriving 

 Regning 

 Klasseledelse 

 Organisasjonslæring – skolebasert kompetanseutvikling 

 Vurdering for læring 

 

Videre har hensikten med den skolebaserte kompetanseutviklingen vært å utvikle skolens 

samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 

samarbeid. 

 

For at alle elevene på ungdomstrinnet skal forbedre sine grunnleggende ferdigheter i regning, 

skriving og lesing, må alle lærerne se dette som sin oppgave; slik at alle lærere er for eksempel 

«leselærere». 

 

Hver skole har blant de ansatte hatt egne dedikerte ressurslærere som sammen med den enkelte 

skoles ledelse har «dratt» og ledet prosjektet lokalt. Både ressurslærere og ledere har fått 

skolering gjennom prosjektet. 

 

Videre har alle skolene med ungdomstrinn deltatt på flere nettverkssamlinger sammen med de 

andre prosjektskolene i prosjektets pulje 3. 

 

I Buskerud har tre personer på heltid vært utviklingsveiledere for å støtte kommunen i 

arbeidet. Både prosjektskolene og andre skoler i kommunen har benyttet sag av disse. 

Veilederne har bidratt konstruktivt og vært lette å samarbeide med. Alle skoler også hatt 

veiledning fra Høgskolen i Sørøst Norge. 

 

De fleste ungdomsskolene i Ringerike har hatt fokus på lesing, noen også på skriving og 

regning. Det er jobbet systematisk med å utvikle kompetanse, ved skolering, valg av 

innsatsområde, utprøving i praksis, vurdering og erfaringsdeling. 

 

Eksempel fra en av ungdomsskolene i kommunen om hvordan de har arbeidet: 

Elevene skal merke økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i alle fag ved å beherske 

skriving som et kommunikasjonsverktøy for å få fram mer forståelse i alle fag. Elevene skal 

også bli motivert av variasjon i undervisningen, ved å bruke nye hensiktsmessige 

læringsstrategier. 

Personalet skal opplev økt mestring og motivasjon ved at de får etablert en delingskultur der 

man prøver og feiler for å utvikle egen praksis. 

Personalet skal få veiledning og tips til nye læringsstrategier og undervisningsmetoder, slik at 

de lettere kan variere sin undervisning av ressurslærerne. 
  

Det er ikke lett å si noe om de langsiktige resultatene av deltakelsen i prosjektet, men både 

oppstart og gjennomføring har vært meget bra, noe også rapporten til Utdanningsdirektoratet 

viser. Men det må likevel nevnes at i 2016 var både resultatene på de nasjonale prøvene på 9. 

trinn høsten og grunnskolepoeng bedre enn i 2015. 

 

Hver skole har rapportert til Høyskolen i Sørøst-Norge og en samlerapport er sendt til 

Utdanningsdirektoratet. 
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Praktisk opplæring: 

Når det gjelder arbeidet med å gjøre opplæringen mer praktisk innrettet på ungdomstrinnet, så 

er det gjort en del endringer de siste årene. 

 

Valgfag:  

For det første er valgfag nå innført på alle trinn i ungdomsskolen. Elevene har valgfag hvert år 

og timerammen er i gjennomsnitt 1 time og 30 minutter hver uke. Det blir dette skoleåret 

tilbudt 12 ulike valgfag på ungdomsskolene i kommunen. Disse er i all hovedsak praktisk 

innrettet og det klart mest populære er Fysisk aktivitet og helse, som en tredel av elevene har 

valgt. 

 

Arbeidslivsfag: 

Videre ble det fra høsten 2015 innført Arbeidslivsfag som et alternativ til Andre fremmedspråk 

på ungdomsskolene i. Dette er også praktisk innrettet fag og omtrent 100 elever dette 

skoleåret. Det betyr at hver 9. elev har i ungdomsskolene har valgt dette praktiske alternativet 

til for eksempel tysk. Timerammen for faget er omtrent to klokketimer hver uke i gjennomsnitt. 

 

Andre praktiske fag 

De andre fagene som gjerne benevnes som praktisk- estetiske, eller har store praktiske innslag, 

er kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Det samme gjelder faget 

utdanningsvalg.  

For elever som da velger arbeidslivsfag og et praktisk valgfag, vil to av fem timer i stor grad 

være av praktisk karakter. 

 

Det er og viktig å ha fokus på at undervisningen i de andre fagene og så har praktiske innslag. 

Et motto for prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling har vært praktisk og variert undervisning. 

Varierte arbeidsmåter gjør at undervisningen i større grad blir tilpasset den enkelte, noe som og 

gir både god læring, mestring og trivsel. 

 

Til neste skoleår vil innføring av Arbeidslivsfag fullføres slik at dette da tilbys elever både på 

8., 9., og 10. trinn. 

Ringerike kommune ønsker fortsatt å ha fokus på praktisk og variert undervisning, selv om 

prosjektet Ungdomstrinn i utvikling nå er avsluttet. Dette vil også avspeile seg i kommunens 

nye handlingsplan for grunnskolen som fremmes for kommunestyret senere i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Ungdomstrinnet i utvikling har vært et prioritert satsingsområde. Kommunen ble tilført ekstra 

statlige midler til gjennomføring av prosjektet. Midlene blir i hovedsak brukt til frikjøp av 

lokale ressurspersoner på hver skole. Dette anser skolene som en viktig suksessfaktor for 

prosjektet. 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomstrinnet i utvikling har tilført kommunens skoler med ungdomstrinn bred veiledning og 

kompetanse. Interne ressurspersoner og eksterne veiledere har bidratt positivt.  

Skolene på Ringerike har i prosjektet særlig fokusert på lesing i alle fag, og noen også på 

skriving og regning som grunnleggende ferdighet. 
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Prosjektet har gitt skolene kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid og erfaring i å jobbe 

med de grunnleggende ferdighetene på både mer varierte og praktiske måter. 

 

Rådmannen ser positivt på måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, og på skolenes 

erfaringer og resultater.   

 

Gjennom bl.a. valgfag og arbeidslivsfag er ungdomstrinnet og blitt mer praktisk innrettet for de 

som ønsker det. Praktisk og variert undervisning blir og vektlagt videre i kommunens 

handlingsplaner for grunnskolen. Rådmannen forventer at dette skal både gi god trivsel og god 

læring videre. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Ringerike kommune til Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Korps i skole - rapport og videreføring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om Korps i skolen tas til orientering. Videreføring til flere skoler vurderes i 

sammenheng med budsjettet for 2018. 

 

Sammendrag 

Dette er rådmannens orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til hvordan det kan 

utvides og gjennomføres.  

Det er gjennomført et pilotprosjekt på Veien skole og Helgerud skole, og foretatt en vurdering 

av prosjektet Korps i skolen. Denne vurderingen er vedlagt saken, og danner grunnlaget for 

Rådmannens utredning. 64 barn på 3. trinn ved Veien og Helgerud skoler har skoleåret 

2016/17 fått systematisk musikkundervisning gjennom dette prosjektet. Erfaringene viser at 

elevene har stort utbytte av Korps i skolen, både musikkfaglig og sosialt. Lærerne beskriver 

elevene som motiverte, og innsatsen er gjennomgående meget god. Prosjektet kan 

gjennomføres på 3. trinn ved alle skoler i Ringerike kommune i løpet av 5 år, til en kostnad på 

cirka 1,5 millioner kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen er bedt om å gi en orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til 

hvordan dette kan utvides og videreføres (K-sak 3/17: Verbalforslag 2017). 

 

Pilotprosjektet er skoleåret 2016/17 et samarbeid mellom Veien skole og Helgerud skole, 

Ringerike kulturskole, og Veien- og Helgerud skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og 

Helgerud skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i 

kommunen. De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og flere 

av korpsene er truet med nedleggelse. Korps i skolen bygger på et læreverk og en praksis som 

har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er skreddersydd til 

formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og mestringsfølelse hos elevene, og 

overtar musikkundervisningen på det trinnet det innføres. 

 

Beskrivelse av saken 
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For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 

gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere hver, og 

kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% lærerressurs fra Ringerike 

kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den beholder hele året. Innkjøp av 

instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet støttet av Hønefoss Sparebank, som ga kr. 

150.000,- til kjøp av instrumenter, Instrumentfondet (statlig, administrert av Norges 

Musikkorps Forbund) bidro med kr. 75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 

låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene bidro til å dekke kostnadene til læreverket. 

Kostnadene til instrumenter, læreverk, notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i 

underkant av kr. 5.000,- pr elev. 

For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man flyttet en time musikk 

fra 4. trinn, for å få nok tid til gjennomføring av prosjektet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I dette 

satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og lag/foreninger, 

samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være med på å realisere disse 

målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et tettere og bedre samarbeid med lag, 

organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den samme opplæringen uavhengig av sosial 

bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode sideeffektene av samspill og 

instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020   

        

ÅR Korps i skolen     
Aspirantopplæring 

Sum: 

2017 132 708 29 640 162 348 

2018 280 583 110 988 391 571 

2019 227 500 150 187 377 687 

2020 132 708 150 593 283 302 

2021 6 500 190 476 196 976 

2022   116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 
 

Forklaring til tabellen: 

Korps i skolen kan videreføres til andre skoler, men da må budsjettrammene økes. En 

implementering av Korps i skolen for alle elever på 3. trinn, samt aspirantopplæring ved 

kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres på alle skoler over 5 år til en totalkostnad på 

i overkant av 1,5 millioner 2017-kroner. 

. 

Beregningen av Korps i skolen er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 2016/17 og 

elevtall ved den enkelte skole. 

Beregningen av aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5 % av elevmassen som får Korps i skolen deltar på 

aspirantopplæring i to påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning og 

gruppeundervisning. 
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 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall. 
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Alternativt vedtak: 

1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.  

2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike 

kommune. 

3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kromer i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

4. En ytterligere opptrapping i 2018 vurderes i budsjettarbeidet til høsten.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene ved Korps i skolen ved Veien skole og Helgerud skole er gode. 

Eleven får en god og praktisk orientert musikkundervisning, og det er utviklet et godt 

samarbeid mellom skole, korps og kulturskole.  

Korps i Skolen kan implementeres på 3. trinn ved alle eller de fleste barneskoler i Ringerike 

kommune på sikt. Det vil trolig styrke korpsene, og gi elevene en god og praktisk 

musikkundervisning på småskoletrinnet.  

Saksutredningen viser er det og en betydelig kostnad med dette. For å gjennomføre Korps i 

skolen på alle barneskolene og kunne tilby videre instrumentalopplæring i kulturskolen for de 

elevene som man tror vil begynne i skolekorps etterpå, er det stipulert økte utgifter med 

omtrent 1,5 millioner kroner årlig.  

Rådmannen foreslår derfor primært at utvidelse av prosjektet vurderes i sammenheng med 

Handlingsplan 2018-2022.  

 

 

Vedlegg 

-Korps i Skolen – et kommunalt samarbeidsprosjekt, en rapport fra pilotprosjektet Korps i 

Skolen med forslag til videreføring, Dagny Krogness, rektor Ringerike kulturskole 

-Erfaring med klassekorps som verktøy for musikkundervisning, Jan Erik Helleren, Korpsnett 

Norge 

-Effekter av klasseorkester som læringsarena, Hans Petter Herføl, Veien og Helgerud skoler 

-Artikkel i Ringblad 9. nov. 2016: «Elever med korps på timeplanen: -Vi gleder oss til timene» 

  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Dagny Grøndahl Krogness 
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Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 
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Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 



- 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 

 

Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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www.turskiltprosjektet.no

SØKN ADSSKJEMA – Turskiltprosjektet i 201 6

Tilskudd til skilting og merking av turruter

Søknaden sendes kommunen som videresender godkjente søknader til Buskerud
fylkeskommune på postmottak@bfk.no

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom skilting, merking og informasjon knyttet til turruter å bidra til
økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

NB! Se egne retningslinjer for tilskudd på prosjektets nettsider:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og - idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/

Hjelpemiddel for å fylle ut skjema:
1. Merkehåndboka – www.merkehandboka.no 2.Manual for Turskiltprosjektet - www.turskiltprosjektet.no
(manualen bygger på retningslinjer og anbefalinger i Merkehåndboka)

1. Kontaktinformasjon

Søker:
DNT Ringerike

Kontaktperson:
Vibeke Tjøm

Telefon:
32 12 21 00

E - post:
rt@ringerikes - turistforening.no

Adresse:
Postboks 51

Postnummer:
3502

Poststed:
Hønefoss

Kontonummer:
2230.20.00984
- som tilhører: DNT Ringerike

Organisasjonsnummer:
978 703 305

Samarbeidende organisasjoner (MÅ fylles ut av søker i kategori 3 , jf r . r etning s linjene
under Hvem kan søke? ) :

Nav n på organisasjon og kontaktperson Telefon E - post
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2. Beskrivelse av tiltaket:

Tiltakets/prosjektets tittel: Vassfarstien

Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg):

DNT Ringerike har pr. desember 2016, 2500 medlemmer. I 2018 fyller DNT Ringerike 125 år. Samme
året fyller hele DNT 150 år. For å markere dette «275 års jubileet» har DNT Ringerike bestemt seg for
å realisere noen ambisiø se , men realistiske prosjekter. Blant disse prosjektene er «Vassfarstien».
Dette er en blåmerka sti som skal gå sammenhengende fra Hønefoss sentrum , via DNT Ringerikes
koier og opp til Fønhuskoia, DNT Ringerikes nordligste koie , rett ved Strøen i Vassfaret , som er slutten
på DNT Ringerikes ansvarsområde . Stien blir over 100 km sammenhengende. DNT Drammen og
omegn , i samarbeid med andre, tar over stafettpinnen ved Fønhuskoia, og merker stien videre fra
Hemsedal og videre inn i Jotunheimen .

Vi er ogs å i ferd med å bygge ei ny koie på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag. Vi ønsker å øke
kapasiteten i dette området, og gjøre det mulig for folk å tilbringe mer tid oppe i dette fantastiske
fjellområdet. I tillegg har det blitt inngått en langtids leieavtal e om en ekstra hytte for å halvere den
første etappen mellom Hønefoss til Tjuenborgkoia på Vikerfjell. Med dette tilskuddet blant koiene våre,
vil det bli gjennomsnittlig 12 - 15 km. pr. dags etappe. Dette er en avstand som er overkommelig for de
fleste. Vi k ommer til å gi informasjon om nærmeste kollektivknutep unkt fra hver koie , slik at fo lk kan gå
deler av turen. Dermed vil denne stien gjøre det mu lig å gå hjemmefra, igjennom skogen og våre
ubetjente koier før man til slutt havner på fjellet . «Skauleis til fjells», som er DNT Ringerike s motto .

Dette vil være den prioriterte strekningen, men vi øn sker også å knytte de to koiene vi har i Holleia til
denne stien etter hvert. Også her er vi i ferd med å sette opp ny koie , erstatningen f or Hovinkoia etter
at den ble flyttet til Slottsparken og senere Folkemuseet på Bygdøy . I tillegg ønsker vi å tilrettelegge
for en ny blåmerka sti fra Hønefoss sentrum til Hovinkoia i Holleia. Dette vil muliggjøre et nytt prosjekt,
nemlig «Trekanten i Hønefoss ». At man for eksempe l kan gå av toget i Hønefoss fredag og legge i vei
på vandring via to av våre nærmeste koier før man vender tilbake til Hønefoss søndag . Denn e typen
turer er blitt veldig populære andre steder i landet. DNT Ringerike jobber allerede med to tilsvarende
slike prosjekt, «Trekanten i Vikerfjell» og «Trekanten i Vassfaret». Vi tror dette kan være et konsept
som lokker turister til Hønefoss også. Samtidig ønsker vi at flere av den lokale befolkningen skal ta i
bruk naturen og oppleve gledene ved å være ute – det enkle friluftslivet.

DNT er veldig opptatt av at våre prosjekt er så miljøvennlige som mulig. Derfor syntes vi, at ved å få
folk til å la bilen stå hjemme, og heller gå hjemmefra og ut i skogen og opp p å fjellet , er et viktig bidrag
i kampen om et bedre klima.

Evt. t idligere mottatt e tilskudd fra Turskiltprosjektet:

Beløp Kort beskrivelse

Innvilget tilskudd 2013:

Innvilget tilskudd 2014:

Innvilget tilskudd 2015:

3. Søknadsbeløp

Søknadsbeløp: kr. 200 000, -

Planlagt oppstart: April 2017

Total kostnad: kr. 200 000, -

Planlagt fullføring: Juni 2018

4. Budsjett - se Manual Turskiltprosjektet2015 , s 50 - 52 (Innkjøp …. www.turskiltprosjektet.no)
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MATERIELL ; innkjøp av standardiserte skilt, infotavler ,
turkort, merking - se Manual for Turskiltprosjektet
www.turskiltprosjektet.no og M erkehåndbok a

pris inkl.
mva.

Antall Total pris

Skilt med tekst, avstand, pil, tursymbol: 100 000, - 150 100 000, -

Festeanordninger til skilt, inkl. påler og festemateriell : 10 000, - 10 000, -

Informasjonstavle – utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse,
bilder, symboler, symbolforklaringer mm. :

0, - 13 0, -

I nformasjonstavle - i nnramming og feste (stativ) : 60 0 00 13 60 0 00

Turkort – utarbeiding ; inkl. kart, turbeskrivelse , bilde , symboler : 0, - 2 000 0, -

Turkort – trykking, antall eksemplar: 10 000, - 2 000 10 000, -

Kostnader til merking , antall km rute: 20 000 , - 16 0 km 20 000, -

Annet materiell spesifiseres :

SUM kostnader MATERIELL: 200 000, - 200 000, -

Andre kostnader som ikke er søknadsberettiget , men som
finansieres på and re måter, jf. finansieringsplan

Timepris Antall Total pris
(verdi)

Arbeid i felt /dugnad * – oppsett av skilt, tavler , merking 300 , - 3 50 10 5 000, -

Koordinering av dugnad, planleggingsarbeid 300 , - 1 50 4 5 000, -

Evt. andre kostnader

SUM andre kost n a der ( eget arbeid/ dugnad) 15 0 000, -

Total kostnad : M ateriell + andre kostnader (eget arbeid/dugnad) 35 0 000, -

4.1. Leverandører/produsenter: Budsjetterte utgifter til 1) turskilt, 2) informa s jonstavler og
3) turkort baserer seg på priser fra følgende leverandører /produsenter :

- Asker Produkter AS

- Odd Palerud Trykkeri AS

-

5. Finansieringsplan

Søknads beløp (Turskilt prosjektet ): 200 000, -

Dugnadsinnsats*: 15 0 000, -
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Egne midler /kommunale midler:

Andre midler:

Sum finansiering: 35 0 000, -

* Sats for dugnadstimer i felt er fastsatt fra Gjensidig estiftelsen til kr 300, - pr time

6. Obligatoriske vedlegg

For alle søknader skal følgende dokumentasjon vedlegges:

Vedlagt
(sett kryss)

Vedlegg

X 1. Oversiktskart i M 1:50 000 (Norge) som viser plassering av området.

X 2. Enkel skiltplan på kart (oversikt over plassering og antall)

X 3. Plan for drift og vedlikehold (med ansvarsfordeling) for en 10 - årsperiode, fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt

X 4. Enkel a ktivitetsplan ( dokumentasjon av bruk: klippekort, turbøke r, bompasseringer,
parkering, skolebruk, arrangement o.l.)

X 5. Enkel p lan for markedsføring (nettpublisering, media, aktivitet , osv . )

7. Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknader og tildeling av tilskudd, skal de felles retningslinjene (nov2014) for
Turskiltprosjektet følges .

Kriteriene og retningslinjene skal følges i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring av tiltakene
det er tildelt midler til.

8. Regnskaps - og rapporteringsplikt

Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere regnskap og rapport etter de retningslinjene
som blir formidlet gjennom tildeling.

Delutbetaling (50 % av godkjent beløp) ved til sagn om midler etter gjennomført turskiltkurs
(obligatorisk for alle mottakere av turskiltmidler)

NB! Det forutsettes at nødvendige tillatelser (grunneieravtaler og evt. andre tillatelser)
innhentes før tiltak iverksettes.
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Ski l t pl an
Vedlegg 2

Fase 1 - Vassfaret
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Etapper

1. Hønefoss – Ellingseterkoia 3 3 6 1 2 5 10

2. Ellingseterkoia – Tjuenborgkoia 1 1 0 4 4 5 10

3. Tjuenborgkoia – Vikerkoia 1 1 0 3 6 5 10

4. Vikerkoia – Buvasskoia 1 1 2 3 4 3 10

5. Buvasskoia – Storekrakkoia 1 1 0 2 3 1 10

6. Storekrakkoia – Vassfarkoia 1 1 3 0 2 5 10

7. Vassfarkoia - Fønhuskoia 1 1 3 4 2 5 10

8. Føn huskoia – Bekkjeset 1 1 0 0 0 1 0

TOTAL VASSFARET 10 1 0 14 17 23 30 70

Fase 2 - H ol l eia
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Etapper

9. G rønknutkoi a – Hovinkoia 1 1 4 3 4 2 10

10. H ovinkoia – Ellingseterkoia 1 1 4 3 3 3 10

11. H ovinkoia - Hønefoss 1 1 3 4 4 3 10

TOTAL HO LLEIA 3 3 11 10 1 1 8 30
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Vedl i keh ol d spl an
Vedlegg 3

DNT Ringerike har ansvar for vedlikehold av stinettet og skilt/informasjonstavler de er ansvar lig for .
Vedlikehold gjøres på dugnad av dedikerte stiansvarlige. Stinettet er delt opp slik at de stiansvarlige
har ansvar for en bestemt trasé. De stiansvarlige tar jevnlige befaringer av stinettet og rapporterer
tilbake til en stikoordinator som samordner og koordinerer vedlikeholdet. Det avholdes stimøter
minimum en gang i året, hvor man går igjennom hver eneste trasé med hver sti ansvarlig og får en
status for hva som er gjort og hva som skal gjøres. Det er grunneieravtaler på alle stiene DNT
Ringerike har ansvar for. Ved større dugnader og behov for vedhogst og lignende, gjøres dette i
samarbeid eller etter avtale med grunneier.

K riterier for vedlikehold
• Merking kan bestå av maling av trær, stubber og løse steiner. Det skal ikke merkes på stedfast

stein eller bygninger.

• Nødvendig skilting skal settes opp på en slik måte at det ikke er til hinder for andre brukere av
området.

• Ryddin g av trær og annen vegetasjon i traséen og mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og
stubber, enkle tiltak for å lede vannsig), samt utlegging av bru/klopp eller kavlelegging.

• F or øvrig forholder vi oss til d e retn ingslinjer og krav som står i Merkehåndboka .

Skilt, mindre kart og annen informasjon kan settes opp der det er behov for slike, men aller helst på
eksisterende skiltstolper etter avtale med grunneier. Plassering av større tavler skal godkjennes av
grunneier.
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Akti vi tets pl an
Vedlegg 4

DNT Ringerike arrangerer organiserte turer for folk i alle aldre. Vi arrangerer også kurs, temakvelder
og åpne møter med temaer innen natur og friluftsliv. Vi har turgrupper for alle aldre og interesser.

Turprogram
Vi har et fyldig og variert turprogram hvert år, og i 2017 planlegger vi i overkant av 70 organiserte
turer med turledere . Turene er alt fra ordinære gåturer til mer spesialiserte turer for barn, ungdom,
eldre eller funksjonsnedsatte. Det er både sommer - og vintertu rer. I tillegg har vi en egen
kajakkinstruktør som har kurs i havkajakk.

Fra OPPTUR 2016.

Hytter
DNT Ringerike eier og drifter i dag fem koier og drifter to koier for DNT Oslo og omegn. Men det
jobbes med en avtale med DNT Oslo og omegn slik at DNT Ringerike kan overta eierskapet for de to
koiene DNT Oslo og omegn eier. Alle koiene ligger henholdsvis i Holleia, i området rundt Vikerfjell og
opp til Vassfaret. I tillegg planlegges det å langtidsleie en koie mellom Hønefoss og Vikerfjell i
forbindelse med prosjektet for Vassfarstien. Som en jubileumsgave til seg selv ønsker DNT Ringerike
å bygge ny hytte på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag.
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Fra Fønhuskoia i Vassfaret.

Dugnad
DNT Ringerike har i dag ansvar for et stinett som strekker seg fra Nordmarka/Krokskogen via
Hønefoss og nordvestover om Holleia, Vikerfjellområdet og til Vassfaret. I alt dekker foreningen 350
km med blåmerkede stier som turfolk kan boltre seg i. Vedlikehold og merking av dette er det
ildsjeler blant våre medlemmer so m gjør. Flere tusen dugnadstimer blir hvert år lagt ned for å blant
annet holde stier farbare og for å sikre at det er nok ved på koiene våre.

Fra dugnad ved Storekrakkoia på Sørbølfjellet.

Barnas turlag
Gruppen er for barn fra 0 til 12 år. Oppslutni ngen i 2016 har vært helt utrolig, med et gjennomsnitt
på 100 deltakere fordelt på 14 turer! Turene inneholder alt fra fisking, padling, klatring, skøyteturer,
hundekjøring og spennende gåturer med overnatting. I tillegg er det turer på kvelden med lykter og
en egen førjulstur med besøk av nisse.
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Fra en tur til Midttjernhuken i 2016.

Seniorgruppa
Gruppen består av medlemmer som har rundet 60 år, og som syntes det er hyggelig å møtes til
fellesturer. «Tirsdagsturene» er veldig populære, og det er sjelden deltakerne er færre enn 20 - 25
personer.

Fra en tur til Retthelltjern i 2016.

DN T ung
Gruppen består av medlemmer mellom 13 og 26 år. Denne ungdomsgruppa driver med alt fra
klatring, skiturer og rafting.
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Fra en klatretur i Oppenåsen i 2015.

Klart det går!
Dette er et aktivitetstilbud for personer med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, alt fra blinde og
svaksynte til rullestolbrukere. Dette er blitt et veldig populært tilbud og DNT Ringerike får tildelt
midler fra blant andre Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet (BUF - dir) og Sparebankstiftelsen
Ringerike til dette prosjektet. Noe som har bidratt til f.eks. rampe for rullestolbrukere ut til bålpanna
på Fønhuskoia.

Fra en helgetur til Fønhuskoia i 2015.
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Kajakkturer
DNT Ringerike har en egen instruktør som tilbyr kurs og turer med kajakk. Kursene kan gå over flere
dager og gir deltakerne sertifisering som kajakkpadlere etter standarder fra Norges Padleforbund.

Fra en kajakktur på Steinsfjorden i 2016.
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M arkedsføri n gspl an
Vedlegg 5

DNT Ringerike markedsfører sine aktiviteter og hytter gjennom foreningens websider, nyhetsbrev,
medlemsblad, sosiale medier, stands og arrangementer.

Webside og sosiale medier
Våre websider er ofte besøkt og blir jevnlig oppdatert med saker og turreferat fra turene som vi
arrangerer. Man finner også til enhver tid oppdaterte priser for medlemskap og overnatting på våre
hytter. I tillegg kan man lese våre nyhetsbrev og medlemsbla d. Man kan også finne mange gode
turtips. Vi er veldig aktive på sosiale medier. Facebook, Instagram og Youtube er plattformer vi
bruker aktivt for å markedsføre og informere våre medlemmer og ikke - medlemmer. Med over 1 500
følgere på Facebook gjør dette a t det er en svært viktig markedsføringskanal for oss.

Webside:
http://www.dntringerike.no

Facebook:
http://www.facebook.com/dntringerike

Nyhetsbrev og medlemsbladet «Skauleisposten»
Det blir periodevis sendt ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer med aktuelle og relevante saker, kurs
og kommende turer. «Skauleisposten» er vårt eget medlemsblad som blir sendt ut én gang i året til
våre medlemmer. Bladet har et opplag på over 2 500 og inneholder nyttig informasjon om priser,
reglement, kontaktpersoner i foreningen og artikler fra arrangementer og aktiviteter fra året som har
gått. I tillegg er hele årets turprogram med i bladet.
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Nyhetsbrev: «Skauleisposten» :

Stands
Vi markedsfører oss på flere forskjellige stands i løpet av året. Blant annet «Ringeriksdagen» og
«Verdens aktivitetsdag». Det er viktig for oss å være synlige i bybildet og være tilgjengelige for å
svare på spørsmål om alt fra turtips, hytter og medlemskap.

Fra Ringeriksdagen 2016 . Foto Hege B. Rindal



RETNINGSLINJER FOR TURSKILTPROSJEKT I BUSKERUD ( Jan 2017 )

Formål
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg
friluftsferdsel der folk bor.

Prosjektorganisering
Fylkeskommunen (prosjekteier) koordinerer tiltakene i sitt fylke med involverte organisasjoner/ lag/
foreninger/ friluftsråd via kommunene. Kommunene garanterer for 25% av tilskuddsbeløpet og følger opp
sine prosjekter.

Hvem kan søke?
1) Frivillige orga nisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv)
registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
2) Interkommunale friluftsråd.
3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforening er og andre interessenter kan søke sammen med en
frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?
Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med:
1) Merkehåndboka 2013 – utg.: De n Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon
Norge, 2013 - www.merkehandboka.no
2) Manual – Turskiltprosjektet, Turskiltprosjektet 2014 - www.turskiltprosjektet.no
Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til
vanskelighetsgrad. Søker avgjør om turrutene skal graderes.
Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings - materiell/
annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til ta vlene og til turkort, se Manual -
Turskiltprosjektet.
Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer ruter som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke
støtte til prosjektering, infomateriell (utover det som er beskrevet over), utbedring av selve t urruta
eller til markedsføring.

Hvilke stier/turruter prioriteres?
Turruter i nærheten av der folk bor

Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport

Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)

Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi

Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak

Turruter med forventet stor bruk

Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar

Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (e lektronisk, turpostkasser eller lignende)

Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking
Søknad og rapport leveres i Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter (ESS)

Merkehåndboka og Manual - Turskiltprosjektet skal følges.

De som skal ski lte/merke må gjennomføre et «skilt - og merkekurs» i regi av det nasjonale
turskiltprosjektet (med mindre de kan dokumentere tilsvarende kompetanse).
Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak
ive rksettes (inkl avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på
grunneieravtaler skal være 10 år.



 Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10 - årsperiode fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styrevedtak i
foreningen, eller tilsvarende).
Vedlikeholdsansvarlig (kommune/lag/organisasjon) for turruten skal ha logo eller navn på skilt eller
skiltstolpe, se Manual – Turskiltprosjektet.
Informasjonsta vler og turkort skal ha følgende logoer på forsiden: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) Buskerud
fylkeskommune, 3) ansvarlig for skilting/merking av turruten(e) og 4) kommunen (hvis ønskelig). Se
Manual – Turskiltprosjektet.
Søker som har mottatt tilskudd via pr osjektet melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket
enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehandboka.no.
Turforslag med utgangspunkt i nye turskilttiltak GPS - logges og legges inn på en av de nasjon ale
turportale ne, for eksempel ut.no, godtur.no eller skisporet.no .
Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og
r egistrert, jfr årshjulet under.

ÅRSHJUL: Søknadsfrister, kursing, tildeling, rapportering , utbetaling

Oppgave Frist

1 Fylkeskommunen offentliggjør og informerer kommunene, lag,
foreninger, fr iluftsråd og andre om tilskuddsordningen i
Turskiltprosjektet

November

2 Søker skriver søknad om økonomisk støtte til lokale tiltak i
Turskiltprosjektet via ESS :
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

15. februar

3 Søker får kopi av søknad fra ESS på e - post og videresendes denne
til kommunen

15. februar

4 Kommunene sender prioritert liste over innkomne søknader til
postmottak@bfk.no , skjema ligger på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og -
idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/Soknadsprosedyrer/ og
garanterer samtidig for kommunal andel av søknadssum (25 % av
søknadssum ).

1. mars

5 Meldi ng om utfall fra fylkeskommune n til søker Innen 1. april
6 Obligatorisk turskiltkurs for søker som har fått innvilget midler

(med mindre tilsv. kompetanse kan dokumenteres).
Gjennomførings -
periode april/mai

7 Utbetaling fra fylkeskommunen (50 % av tilsagns beløp) til søker
etter gjennomført turskiltkurs , undertegnede grunneieravtaler og
driftsavtale (minst 10 - årige avtaler).

Fortløpende

8 Tiltaksperiode med merking, skilting osv, inntil 19 måneder. Fra april til 1.
november
kalenderåret etter

9 Tilsagnsmottaker statusrapporterer til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november

10 Tilsagnsmottaker s luttr apporter er til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november året
etter innvilget
søknad.

Sluttutbetaling fra fylkeskommunen : Kommunen går gjennom
sluttrapport og om denne er godkjent, sendes anmodning om
sluttutbetaling (skjema på nettsiden)

Innen 15. desember
– året etter
innvilget søknad

Spørsmål kan rettes til Lise - Berith Lian, Buskerud fylkeskommune, lise - berith.lian@bfk.no



Prosjekt Ny merking på Krokskogen

I Vestre del av Oslomarka finner vi Krokskogen. Her er det flott turterreng med t opper og
daler, vann og hytter. D enne d elen av K rokskogen ligger både i Hole og R i n gerike
kommuner . Derfor gjelder denne søknaden begge kommuner.
F ra flere innfallsporter er det lett å komme seg ut i terrenget, og mange av lokalsam funnene
ligger slik til at det er bare å begynne å gå rett utenfor stuedøra. Hyttefolket har også gode
utgangspunkt fra flere p l asser . På de blåmerkede stiene kan en ferdes la ngt eller kort, og
me r k ingen viser hvor du kommer. D et er tota lt ca 23 5 km blåmerket sti i Hole og Ringerike
(85/ 150) . Dessverre er det slik at store deler av skiltmassen begynner å bli veldig gammel , en
del oppi 30 år. Mye av det trenger å skiftes ut og noe er også feil . Vi trenger derfor å få gjort
e n skikkelig innsats m ed å oppdatere skiltene på Krokskogen .

I løpet av det siste året h ar vi nedlagt stor innsats på flere av stiene. Mørkgonga ble sikret
bedre, vi har lagt gangbaner på O ppkuven , og vi har ut viklet ny sti fra Jørgenhytta til
Elstangen . DNT Oslo og Omegn har også overtatt ansvaret for den lokale stidelen N es -
Sundvollen . I tille gg h ar v i også startet og skifte ut skilt og har gjennom de siste året skiftet /
sat t opp om lag 200 skilt innenfor kommunene.

M ange av stiene starter nede ved bebyggelsen. Dermed kan en komme seg inn i skogen uten å
reise sæ rlig langt. De tte er et viktig tilbud som nærmiljøtiltak. E n kan gå en kort tur, eller
fortsette innover på de merkede stiene, nærmest så langt en vil.

DNT Oslo og Omegn har ansvar for sti ene nord til Damtjern, der Ringerike Turistforening
overtar.

Behov for skilt
Hole : ca 35
Ringerike : 50

Oversikt over punkter med der vi ønsker infotavler
Damtjern 1 stk 70*50 cm
Løvlia 1 stk 70*50 cm
M yrsetra 1 stk A3

Aktivitet og Informasjonsarbeid
Området her er mye brukt, både av lokale, av hyttefolk og tilreisende fra regionen for øvrig
som ønsker en tur i skogen. DNT Oslo og Omegn har hytt e n e Jørgenhytta, Myrsetra ,
Presthytta og Mustadkroken, som i fjor hadde totalt 2326 overnattinger. Mange bruker også
stede ne som dagstu rmål. Flere av våre lokale turlag arrangerer også turer i dette området.
I forbinde lse med nymerkingen vil en få oppslag i lokalpresse og vårt eget nettsted .

Dugnadsinnsats
DNT Oslo og Omegn har to avdelinger av «Rutegruppa», K rokskogen nord og K rokskogen
Sør , som sørger for det praktiske mtp merking og vedlikehold av stiene. Det er ca 1 5 personer
som er tilknyttet arbeidet i dette området. DNT Oslo og Omegn har vedlikeholdt stier i
Oslom arka siden 1926, og fortsetter å gjøre dette.



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ho le . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ringerike . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)
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og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 



- 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 

 

Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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www.turskiltprosjektet.no

SØKN ADSSKJEMA – Turskiltprosjektet i 201 6

Tilskudd til skilting og merking av turruter

Søknaden sendes kommunen som videresender godkjente søknader til Buskerud
fylkeskommune på postmottak@bfk.no

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom skilting, merking og informasjon knyttet til turruter å bidra til
økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

NB! Se egne retningslinjer for tilskudd på prosjektets nettsider:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og - idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/

Hjelpemiddel for å fylle ut skjema:
1. Merkehåndboka – www.merkehandboka.no 2.Manual for Turskiltprosjektet - www.turskiltprosjektet.no
(manualen bygger på retningslinjer og anbefalinger i Merkehåndboka)

1. Kontaktinformasjon

Søker:
DNT Ringerike

Kontaktperson:
Vibeke Tjøm

Telefon:
32 12 21 00

E - post:
rt@ringerikes - turistforening.no

Adresse:
Postboks 51

Postnummer:
3502

Poststed:
Hønefoss

Kontonummer:
2230.20.00984
- som tilhører: DNT Ringerike

Organisasjonsnummer:
978 703 305

Samarbeidende organisasjoner (MÅ fylles ut av søker i kategori 3 , jf r . r etning s linjene
under Hvem kan søke? ) :

Nav n på organisasjon og kontaktperson Telefon E - post
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2. Beskrivelse av tiltaket:

Tiltakets/prosjektets tittel: Vassfarstien

Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg):

DNT Ringerike har pr. desember 2016, 2500 medlemmer. I 2018 fyller DNT Ringerike 125 år. Samme
året fyller hele DNT 150 år. For å markere dette «275 års jubileet» har DNT Ringerike bestemt seg for
å realisere noen ambisiø se , men realistiske prosjekter. Blant disse prosjektene er «Vassfarstien».
Dette er en blåmerka sti som skal gå sammenhengende fra Hønefoss sentrum , via DNT Ringerikes
koier og opp til Fønhuskoia, DNT Ringerikes nordligste koie , rett ved Strøen i Vassfaret , som er slutten
på DNT Ringerikes ansvarsområde . Stien blir over 100 km sammenhengende. DNT Drammen og
omegn , i samarbeid med andre, tar over stafettpinnen ved Fønhuskoia, og merker stien videre fra
Hemsedal og videre inn i Jotunheimen .

Vi er ogs å i ferd med å bygge ei ny koie på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag. Vi ønsker å øke
kapasiteten i dette området, og gjøre det mulig for folk å tilbringe mer tid oppe i dette fantastiske
fjellområdet. I tillegg har det blitt inngått en langtids leieavtal e om en ekstra hytte for å halvere den
første etappen mellom Hønefoss til Tjuenborgkoia på Vikerfjell. Med dette tilskuddet blant koiene våre,
vil det bli gjennomsnittlig 12 - 15 km. pr. dags etappe. Dette er en avstand som er overkommelig for de
fleste. Vi k ommer til å gi informasjon om nærmeste kollektivknutep unkt fra hver koie , slik at fo lk kan gå
deler av turen. Dermed vil denne stien gjøre det mu lig å gå hjemmefra, igjennom skogen og våre
ubetjente koier før man til slutt havner på fjellet . «Skauleis til fjells», som er DNT Ringerike s motto .

Dette vil være den prioriterte strekningen, men vi øn sker også å knytte de to koiene vi har i Holleia til
denne stien etter hvert. Også her er vi i ferd med å sette opp ny koie , erstatningen f or Hovinkoia etter
at den ble flyttet til Slottsparken og senere Folkemuseet på Bygdøy . I tillegg ønsker vi å tilrettelegge
for en ny blåmerka sti fra Hønefoss sentrum til Hovinkoia i Holleia. Dette vil muliggjøre et nytt prosjekt,
nemlig «Trekanten i Hønefoss ». At man for eksempe l kan gå av toget i Hønefoss fredag og legge i vei
på vandring via to av våre nærmeste koier før man vender tilbake til Hønefoss søndag . Denn e typen
turer er blitt veldig populære andre steder i landet. DNT Ringerike jobber allerede med to tilsvarende
slike prosjekt, «Trekanten i Vikerfjell» og «Trekanten i Vassfaret». Vi tror dette kan være et konsept
som lokker turister til Hønefoss også. Samtidig ønsker vi at flere av den lokale befolkningen skal ta i
bruk naturen og oppleve gledene ved å være ute – det enkle friluftslivet.

DNT er veldig opptatt av at våre prosjekt er så miljøvennlige som mulig. Derfor syntes vi, at ved å få
folk til å la bilen stå hjemme, og heller gå hjemmefra og ut i skogen og opp p å fjellet , er et viktig bidrag
i kampen om et bedre klima.

Evt. t idligere mottatt e tilskudd fra Turskiltprosjektet:

Beløp Kort beskrivelse

Innvilget tilskudd 2013:

Innvilget tilskudd 2014:

Innvilget tilskudd 2015:

3. Søknadsbeløp

Søknadsbeløp: kr. 200 000, -

Planlagt oppstart: April 2017

Total kostnad: kr. 200 000, -

Planlagt fullføring: Juni 2018

4. Budsjett - se Manual Turskiltprosjektet2015 , s 50 - 52 (Innkjøp …. www.turskiltprosjektet.no)



3

MATERIELL ; innkjøp av standardiserte skilt, infotavler ,
turkort, merking - se Manual for Turskiltprosjektet
www.turskiltprosjektet.no og M erkehåndbok a

pris inkl.
mva.

Antall Total pris

Skilt med tekst, avstand, pil, tursymbol: 100 000, - 150 100 000, -

Festeanordninger til skilt, inkl. påler og festemateriell : 10 000, - 10 000, -

Informasjonstavle – utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse,
bilder, symboler, symbolforklaringer mm. :

0, - 13 0, -

I nformasjonstavle - i nnramming og feste (stativ) : 60 0 00 13 60 0 00

Turkort – utarbeiding ; inkl. kart, turbeskrivelse , bilde , symboler : 0, - 2 000 0, -

Turkort – trykking, antall eksemplar: 10 000, - 2 000 10 000, -

Kostnader til merking , antall km rute: 20 000 , - 16 0 km 20 000, -

Annet materiell spesifiseres :

SUM kostnader MATERIELL: 200 000, - 200 000, -

Andre kostnader som ikke er søknadsberettiget , men som
finansieres på and re måter, jf. finansieringsplan

Timepris Antall Total pris
(verdi)

Arbeid i felt /dugnad * – oppsett av skilt, tavler , merking 300 , - 3 50 10 5 000, -

Koordinering av dugnad, planleggingsarbeid 300 , - 1 50 4 5 000, -

Evt. andre kostnader

SUM andre kost n a der ( eget arbeid/ dugnad) 15 0 000, -

Total kostnad : M ateriell + andre kostnader (eget arbeid/dugnad) 35 0 000, -

4.1. Leverandører/produsenter: Budsjetterte utgifter til 1) turskilt, 2) informa s jonstavler og
3) turkort baserer seg på priser fra følgende leverandører /produsenter :

- Asker Produkter AS

- Odd Palerud Trykkeri AS

-

5. Finansieringsplan

Søknads beløp (Turskilt prosjektet ): 200 000, -

Dugnadsinnsats*: 15 0 000, -
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Egne midler /kommunale midler:

Andre midler:

Sum finansiering: 35 0 000, -

* Sats for dugnadstimer i felt er fastsatt fra Gjensidig estiftelsen til kr 300, - pr time

6. Obligatoriske vedlegg

For alle søknader skal følgende dokumentasjon vedlegges:

Vedlagt
(sett kryss)

Vedlegg

X 1. Oversiktskart i M 1:50 000 (Norge) som viser plassering av området.

X 2. Enkel skiltplan på kart (oversikt over plassering og antall)

X 3. Plan for drift og vedlikehold (med ansvarsfordeling) for en 10 - årsperiode, fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt

X 4. Enkel a ktivitetsplan ( dokumentasjon av bruk: klippekort, turbøke r, bompasseringer,
parkering, skolebruk, arrangement o.l.)

X 5. Enkel p lan for markedsføring (nettpublisering, media, aktivitet , osv . )

7. Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknader og tildeling av tilskudd, skal de felles retningslinjene (nov2014) for
Turskiltprosjektet følges .

Kriteriene og retningslinjene skal følges i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring av tiltakene
det er tildelt midler til.

8. Regnskaps - og rapporteringsplikt

Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere regnskap og rapport etter de retningslinjene
som blir formidlet gjennom tildeling.

Delutbetaling (50 % av godkjent beløp) ved til sagn om midler etter gjennomført turskiltkurs
(obligatorisk for alle mottakere av turskiltmidler)

NB! Det forutsettes at nødvendige tillatelser (grunneieravtaler og evt. andre tillatelser)
innhentes før tiltak iverksettes.
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Ski l t pl an
Vedlegg 2

Fase 1 - Vassfaret
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Etapper

1. Hønefoss – Ellingseterkoia 3 3 6 1 2 5 10

2. Ellingseterkoia – Tjuenborgkoia 1 1 0 4 4 5 10

3. Tjuenborgkoia – Vikerkoia 1 1 0 3 6 5 10

4. Vikerkoia – Buvasskoia 1 1 2 3 4 3 10

5. Buvasskoia – Storekrakkoia 1 1 0 2 3 1 10

6. Storekrakkoia – Vassfarkoia 1 1 3 0 2 5 10

7. Vassfarkoia - Fønhuskoia 1 1 3 4 2 5 10

8. Føn huskoia – Bekkjeset 1 1 0 0 0 1 0

TOTAL VASSFARET 10 1 0 14 17 23 30 70

Fase 2 - H ol l eia
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Etapper

9. G rønknutkoi a – Hovinkoia 1 1 4 3 4 2 10

10. H ovinkoia – Ellingseterkoia 1 1 4 3 3 3 10

11. H ovinkoia - Hønefoss 1 1 3 4 4 3 10

TOTAL HO LLEIA 3 3 11 10 1 1 8 30
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Vedl i keh ol d spl an
Vedlegg 3

DNT Ringerike har ansvar for vedlikehold av stinettet og skilt/informasjonstavler de er ansvar lig for .
Vedlikehold gjøres på dugnad av dedikerte stiansvarlige. Stinettet er delt opp slik at de stiansvarlige
har ansvar for en bestemt trasé. De stiansvarlige tar jevnlige befaringer av stinettet og rapporterer
tilbake til en stikoordinator som samordner og koordinerer vedlikeholdet. Det avholdes stimøter
minimum en gang i året, hvor man går igjennom hver eneste trasé med hver sti ansvarlig og får en
status for hva som er gjort og hva som skal gjøres. Det er grunneieravtaler på alle stiene DNT
Ringerike har ansvar for. Ved større dugnader og behov for vedhogst og lignende, gjøres dette i
samarbeid eller etter avtale med grunneier.

K riterier for vedlikehold
• Merking kan bestå av maling av trær, stubber og løse steiner. Det skal ikke merkes på stedfast

stein eller bygninger.

• Nødvendig skilting skal settes opp på en slik måte at det ikke er til hinder for andre brukere av
området.

• Ryddin g av trær og annen vegetasjon i traséen og mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og
stubber, enkle tiltak for å lede vannsig), samt utlegging av bru/klopp eller kavlelegging.

• F or øvrig forholder vi oss til d e retn ingslinjer og krav som står i Merkehåndboka .

Skilt, mindre kart og annen informasjon kan settes opp der det er behov for slike, men aller helst på
eksisterende skiltstolper etter avtale med grunneier. Plassering av større tavler skal godkjennes av
grunneier.
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Akti vi tets pl an
Vedlegg 4

DNT Ringerike arrangerer organiserte turer for folk i alle aldre. Vi arrangerer også kurs, temakvelder
og åpne møter med temaer innen natur og friluftsliv. Vi har turgrupper for alle aldre og interesser.

Turprogram
Vi har et fyldig og variert turprogram hvert år, og i 2017 planlegger vi i overkant av 70 organiserte
turer med turledere . Turene er alt fra ordinære gåturer til mer spesialiserte turer for barn, ungdom,
eldre eller funksjonsnedsatte. Det er både sommer - og vintertu rer. I tillegg har vi en egen
kajakkinstruktør som har kurs i havkajakk.

Fra OPPTUR 2016.

Hytter
DNT Ringerike eier og drifter i dag fem koier og drifter to koier for DNT Oslo og omegn. Men det
jobbes med en avtale med DNT Oslo og omegn slik at DNT Ringerike kan overta eierskapet for de to
koiene DNT Oslo og omegn eier. Alle koiene ligger henholdsvis i Holleia, i området rundt Vikerfjell og
opp til Vassfaret. I tillegg planlegges det å langtidsleie en koie mellom Hønefoss og Vikerfjell i
forbindelse med prosjektet for Vassfarstien. Som en jubileumsgave til seg selv ønsker DNT Ringerike
å bygge ny hytte på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag.
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Fra Fønhuskoia i Vassfaret.

Dugnad
DNT Ringerike har i dag ansvar for et stinett som strekker seg fra Nordmarka/Krokskogen via
Hønefoss og nordvestover om Holleia, Vikerfjellområdet og til Vassfaret. I alt dekker foreningen 350
km med blåmerkede stier som turfolk kan boltre seg i. Vedlikehold og merking av dette er det
ildsjeler blant våre medlemmer so m gjør. Flere tusen dugnadstimer blir hvert år lagt ned for å blant
annet holde stier farbare og for å sikre at det er nok ved på koiene våre.

Fra dugnad ved Storekrakkoia på Sørbølfjellet.

Barnas turlag
Gruppen er for barn fra 0 til 12 år. Oppslutni ngen i 2016 har vært helt utrolig, med et gjennomsnitt
på 100 deltakere fordelt på 14 turer! Turene inneholder alt fra fisking, padling, klatring, skøyteturer,
hundekjøring og spennende gåturer med overnatting. I tillegg er det turer på kvelden med lykter og
en egen førjulstur med besøk av nisse.
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Fra en tur til Midttjernhuken i 2016.

Seniorgruppa
Gruppen består av medlemmer som har rundet 60 år, og som syntes det er hyggelig å møtes til
fellesturer. «Tirsdagsturene» er veldig populære, og det er sjelden deltakerne er færre enn 20 - 25
personer.

Fra en tur til Retthelltjern i 2016.

DN T ung
Gruppen består av medlemmer mellom 13 og 26 år. Denne ungdomsgruppa driver med alt fra
klatring, skiturer og rafting.
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Fra en klatretur i Oppenåsen i 2015.

Klart det går!
Dette er et aktivitetstilbud for personer med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, alt fra blinde og
svaksynte til rullestolbrukere. Dette er blitt et veldig populært tilbud og DNT Ringerike får tildelt
midler fra blant andre Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet (BUF - dir) og Sparebankstiftelsen
Ringerike til dette prosjektet. Noe som har bidratt til f.eks. rampe for rullestolbrukere ut til bålpanna
på Fønhuskoia.

Fra en helgetur til Fønhuskoia i 2015.
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Kajakkturer
DNT Ringerike har en egen instruktør som tilbyr kurs og turer med kajakk. Kursene kan gå over flere
dager og gir deltakerne sertifisering som kajakkpadlere etter standarder fra Norges Padleforbund.

Fra en kajakktur på Steinsfjorden i 2016.
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M arkedsføri n gspl an
Vedlegg 5

DNT Ringerike markedsfører sine aktiviteter og hytter gjennom foreningens websider, nyhetsbrev,
medlemsblad, sosiale medier, stands og arrangementer.

Webside og sosiale medier
Våre websider er ofte besøkt og blir jevnlig oppdatert med saker og turreferat fra turene som vi
arrangerer. Man finner også til enhver tid oppdaterte priser for medlemskap og overnatting på våre
hytter. I tillegg kan man lese våre nyhetsbrev og medlemsbla d. Man kan også finne mange gode
turtips. Vi er veldig aktive på sosiale medier. Facebook, Instagram og Youtube er plattformer vi
bruker aktivt for å markedsføre og informere våre medlemmer og ikke - medlemmer. Med over 1 500
følgere på Facebook gjør dette a t det er en svært viktig markedsføringskanal for oss.

Webside:
http://www.dntringerike.no

Facebook:
http://www.facebook.com/dntringerike

Nyhetsbrev og medlemsbladet «Skauleisposten»
Det blir periodevis sendt ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer med aktuelle og relevante saker, kurs
og kommende turer. «Skauleisposten» er vårt eget medlemsblad som blir sendt ut én gang i året til
våre medlemmer. Bladet har et opplag på over 2 500 og inneholder nyttig informasjon om priser,
reglement, kontaktpersoner i foreningen og artikler fra arrangementer og aktiviteter fra året som har
gått. I tillegg er hele årets turprogram med i bladet.
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Nyhetsbrev: «Skauleisposten» :

Stands
Vi markedsfører oss på flere forskjellige stands i løpet av året. Blant annet «Ringeriksdagen» og
«Verdens aktivitetsdag». Det er viktig for oss å være synlige i bybildet og være tilgjengelige for å
svare på spørsmål om alt fra turtips, hytter og medlemskap.

Fra Ringeriksdagen 2016 . Foto Hege B. Rindal



RETNINGSLINJER FOR TURSKILTPROSJEKT I BUSKERUD ( Jan 2017 )

Formål
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg
friluftsferdsel der folk bor.

Prosjektorganisering
Fylkeskommunen (prosjekteier) koordinerer tiltakene i sitt fylke med involverte organisasjoner/ lag/
foreninger/ friluftsråd via kommunene. Kommunene garanterer for 25% av tilskuddsbeløpet og følger opp
sine prosjekter.

Hvem kan søke?
1) Frivillige orga nisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv)
registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
2) Interkommunale friluftsråd.
3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforening er og andre interessenter kan søke sammen med en
frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?
Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med:
1) Merkehåndboka 2013 – utg.: De n Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon
Norge, 2013 - www.merkehandboka.no
2) Manual – Turskiltprosjektet, Turskiltprosjektet 2014 - www.turskiltprosjektet.no
Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til
vanskelighetsgrad. Søker avgjør om turrutene skal graderes.
Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings - materiell/
annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til ta vlene og til turkort, se Manual -
Turskiltprosjektet.
Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer ruter som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke
støtte til prosjektering, infomateriell (utover det som er beskrevet over), utbedring av selve t urruta
eller til markedsføring.

Hvilke stier/turruter prioriteres?
Turruter i nærheten av der folk bor

Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport

Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)

Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi

Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak

Turruter med forventet stor bruk

Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar

Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (e lektronisk, turpostkasser eller lignende)

Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking
Søknad og rapport leveres i Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter (ESS)

Merkehåndboka og Manual - Turskiltprosjektet skal følges.

De som skal ski lte/merke må gjennomføre et «skilt - og merkekurs» i regi av det nasjonale
turskiltprosjektet (med mindre de kan dokumentere tilsvarende kompetanse).
Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak
ive rksettes (inkl avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på
grunneieravtaler skal være 10 år.



 Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10 - årsperiode fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styrevedtak i
foreningen, eller tilsvarende).
Vedlikeholdsansvarlig (kommune/lag/organisasjon) for turruten skal ha logo eller navn på skilt eller
skiltstolpe, se Manual – Turskiltprosjektet.
Informasjonsta vler og turkort skal ha følgende logoer på forsiden: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) Buskerud
fylkeskommune, 3) ansvarlig for skilting/merking av turruten(e) og 4) kommunen (hvis ønskelig). Se
Manual – Turskiltprosjektet.
Søker som har mottatt tilskudd via pr osjektet melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket
enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehandboka.no.
Turforslag med utgangspunkt i nye turskilttiltak GPS - logges og legges inn på en av de nasjon ale
turportale ne, for eksempel ut.no, godtur.no eller skisporet.no .
Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og
r egistrert, jfr årshjulet under.

ÅRSHJUL: Søknadsfrister, kursing, tildeling, rapportering , utbetaling

Oppgave Frist

1 Fylkeskommunen offentliggjør og informerer kommunene, lag,
foreninger, fr iluftsråd og andre om tilskuddsordningen i
Turskiltprosjektet

November

2 Søker skriver søknad om økonomisk støtte til lokale tiltak i
Turskiltprosjektet via ESS :
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

15. februar

3 Søker får kopi av søknad fra ESS på e - post og videresendes denne
til kommunen

15. februar

4 Kommunene sender prioritert liste over innkomne søknader til
postmottak@bfk.no , skjema ligger på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og -
idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/Soknadsprosedyrer/ og
garanterer samtidig for kommunal andel av søknadssum (25 % av
søknadssum ).

1. mars

5 Meldi ng om utfall fra fylkeskommune n til søker Innen 1. april
6 Obligatorisk turskiltkurs for søker som har fått innvilget midler

(med mindre tilsv. kompetanse kan dokumenteres).
Gjennomførings -
periode april/mai

7 Utbetaling fra fylkeskommunen (50 % av tilsagns beløp) til søker
etter gjennomført turskiltkurs , undertegnede grunneieravtaler og
driftsavtale (minst 10 - årige avtaler).

Fortløpende

8 Tiltaksperiode med merking, skilting osv, inntil 19 måneder. Fra april til 1.
november
kalenderåret etter

9 Tilsagnsmottaker statusrapporterer til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november

10 Tilsagnsmottaker s luttr apporter er til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november året
etter innvilget
søknad.

Sluttutbetaling fra fylkeskommunen : Kommunen går gjennom
sluttrapport og om denne er godkjent, sendes anmodning om
sluttutbetaling (skjema på nettsiden)

Innen 15. desember
– året etter
innvilget søknad

Spørsmål kan rettes til Lise - Berith Lian, Buskerud fylkeskommune, lise - berith.lian@bfk.no



Prosjekt Ny merking på Krokskogen

I Vestre del av Oslomarka finner vi Krokskogen. Her er det flott turterreng med t opper og
daler, vann og hytter. D enne d elen av K rokskogen ligger både i Hole og R i n gerike
kommuner . Derfor gjelder denne søknaden begge kommuner.
F ra flere innfallsporter er det lett å komme seg ut i terrenget, og mange av lokalsam funnene
ligger slik til at det er bare å begynne å gå rett utenfor stuedøra. Hyttefolket har også gode
utgangspunkt fra flere p l asser . På de blåmerkede stiene kan en ferdes la ngt eller kort, og
me r k ingen viser hvor du kommer. D et er tota lt ca 23 5 km blåmerket sti i Hole og Ringerike
(85/ 150) . Dessverre er det slik at store deler av skiltmassen begynner å bli veldig gammel , en
del oppi 30 år. Mye av det trenger å skiftes ut og noe er også feil . Vi trenger derfor å få gjort
e n skikkelig innsats m ed å oppdatere skiltene på Krokskogen .

I løpet av det siste året h ar vi nedlagt stor innsats på flere av stiene. Mørkgonga ble sikret
bedre, vi har lagt gangbaner på O ppkuven , og vi har ut viklet ny sti fra Jørgenhytta til
Elstangen . DNT Oslo og Omegn har også overtatt ansvaret for den lokale stidelen N es -
Sundvollen . I tille gg h ar v i også startet og skifte ut skilt og har gjennom de siste året skiftet /
sat t opp om lag 200 skilt innenfor kommunene.

M ange av stiene starter nede ved bebyggelsen. Dermed kan en komme seg inn i skogen uten å
reise sæ rlig langt. De tte er et viktig tilbud som nærmiljøtiltak. E n kan gå en kort tur, eller
fortsette innover på de merkede stiene, nærmest så langt en vil.

DNT Oslo og Omegn har ansvar for sti ene nord til Damtjern, der Ringerike Turistforening
overtar.

Behov for skilt
Hole : ca 35
Ringerike : 50

Oversikt over punkter med der vi ønsker infotavler
Damtjern 1 stk 70*50 cm
Løvlia 1 stk 70*50 cm
M yrsetra 1 stk A3

Aktivitet og Informasjonsarbeid
Området her er mye brukt, både av lokale, av hyttefolk og tilreisende fra regionen for øvrig
som ønsker en tur i skogen. DNT Oslo og Omegn har hytt e n e Jørgenhytta, Myrsetra ,
Presthytta og Mustadkroken, som i fjor hadde totalt 2326 overnattinger. Mange bruker også
stede ne som dagstu rmål. Flere av våre lokale turlag arrangerer også turer i dette området.
I forbinde lse med nymerkingen vil en få oppslag i lokalpresse og vårt eget nettsted .

Dugnadsinnsats
DNT Oslo og Omegn har to avdelinger av «Rutegruppa», K rokskogen nord og K rokskogen
Sør , som sørger for det praktiske mtp merking og vedlikehold av stiene. Det er ca 1 5 personer
som er tilknyttet arbeidet i dette området. DNT Oslo og Omegn har vedlikeholdt stier i
Oslom arka siden 1926, og fortsetter å gjøre dette.



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ho le . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ringerike . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)
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Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 

Bakgrun for saken 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret i et av verbalforslagene (K-sak 3/17) ønsker en 

orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og hvordan man vil jobbe framover for 

å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, 

slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen øker. 

 

Saksutredning 

 

Ungdomstrinn i utvikling: 

Ungdomstrinnet i utvikling er en nasjonal satsing med lokalt utviklingsarbeid innenfor 

klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert 

kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.  

Satsingen er og har vært et viktig tiltak i arbeidet for å gjøre skolene til lærende 

organisasjoner. Både lærernes og elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter har blitt 

styrket. Prosjektet har vært et samspill mellom skoleeier, skoleledelse og lærerne. 

Landets kommuner har vært delt i fire puljer. Ringerike kommune har vært i 3. pulje, med 

oppstart i 2015 avslutning ved siste årsskifte. 

 

Det overordnede målet for satsingen har vært: 

 Alle skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle skal behersk grunnleggende ferdigheter  

 Alle skal fullføre videregående opplæring 

 

 

Gjennomgående temaer og satsingsområder har vært: 

 Lesing 



 Skriving 

 Regning 

 Klasseledelse 

 Organisasjonslæring – skolebasert kompetanseutvikling 

 Vurdering for læring 

 

Videre har hensikten med den skolebaserte kompetanseutviklingen vært å utvikle skolens 

samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 

samarbeid. 

 

For at alle elevene på ungdomstrinnet skal forbedre sine grunnleggende ferdigheter i regning, 

skriving og lesing, må alle lærerne se dette som sin oppgave; slik at alle lærere er for 

eksempel «leselærere». 

 

Hver skole har blant de ansatte hatt egne dedikerte ressurslærere som sammen med den 

enkelte skoles ledelse har «dratt» og ledet prosjektet lokalt. Både ressurslærere og ledere har 

fått skolering gjennom prosjektet. 

 

Videre har alle skolene med ungdomstrinn deltatt på flere nettverkssamlinger sammen med de 

andre prosjektskolene i prosjektets pulje 3. 

 

I Buskerud har tre personer på heltid vært utviklingsveiledere for å støtte kommunen i 

arbeidet. Både prosjektskolene og andre skoler i kommunen har benyttet sag av disse. 

Veilederne har bidratt konstruktivt og vært lette å samarbeide med. Alle skoler også hatt 

veiledning fra Høgskolen i Sørøst Norge. 

 

De fleste ungdomsskolene i Ringerike har hatt fokus på lesing, noen også på skriving og 

regning. Det er jobbet systematisk med å utvikle kompetanse, ved skolering, valg av 

innsatsområde, utprøving i praksis, vurdering og erfaringsdeling. 

 

Eksempel fra en av ungdomsskolene i kommunen om hvordan de har arbeidet: 

Elevene skal merke økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i alle fag ved å beherske 

skriving som et kommunikasjonsverktøy for å få fram mer forståelse i alle fag. Elevene skal 

også bli motivert av variasjon i undervisningen, ved å bruke nye hensiktsmessige 

læringsstrategier. 

Personalet skal opplev økt mestring og motivasjon ved at de får etablert en delingskultur der 

man prøver og feiler for å utvikle egen praksis. 

Personalet skal få veiledning og tips til nye læringsstrategier og undervisningsmetoder, slik 

at de lettere kan variere sin undervisning av ressurslærerne. 
  

Det er ikke lett å si noe om de langsiktige resultatene av deltakelsen i prosjektet, men både 

oppstart og gjennomføring har vært meget bra, noe også rapporten til Utdanningsdirektoratet 

viser. Men det må likevel nevnes at i 2016 var både resultatene på de nasjonale prøvene på 9. 

trinn høsten og grunnskolepoeng bedre enn i 2015. 

 

Hver skole har rapportert til Høyskolen i Sørøst-Norge og en samlerapport er sendt til 

Utdanningsdirektoratet. 

 

 



Praktisk opplæring: 

Når det gjelder arbeidet med å gjøre opplæringen mer praktisk innrettet på ungdomstrinnet, 

så er det gjort en del endringer de siste årene. 

 

Valgfag:  

For det første er valgfag nå innført på alle trinn i ungdomsskolen. Elevene har valgfag hvert 

år og timerammen er i gjennomsnitt 1 time og 30 minutter hver uke. Det blir dette skoleåret 

tilbudt 12 ulike valgfag på ungdomsskolene i kommunen. Disse er i all hovedsak praktisk 

innrettet og det klart mest populære er Fysisk aktivitet og helse, som en tredel av elevene har 

valgt. 

 

Arbeidslivsfag: 

Videre ble det fra høsten 2015 innført Arbeidslivsfag som et alternativ til Andre 

fremmedspråk på ungdomsskolene i. Dette er også praktisk innrettet fag og omtrent 100 

elever dette skoleåret. Det betyr at hver 9. elev har i ungdomsskolene har valgt dette 

praktiske alternativet til for eksempel tysk. Timerammen for faget er omtrent to klokketimer 

hver uke i gjennomsnitt. 

 

Andre praktiske fag 

De andre fagene som gjerne benevnes som praktisk- estetiske, eller har store praktiske 

innslag, er kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Det samme gjelder 

faget utdanningsvalg.  

For elever som da velger arbeidslivsfag og et praktisk valgfag, vil to av fem timer i stor grad 

være av praktisk karakter. 

 

Det er og viktig å ha fokus på at undervisningen i de andre fagene og så har praktiske innslag. 

Et motto for prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling har vært praktisk og variert undervisning. 

Varierte arbeidsmåter gjør at undervisningen i større grad blir tilpasset den enkelte, noe som 

og gir både god læring, mestring og trivsel. 

 

Til neste skoleår vil innføring av Arbeidslivsfag fullføres slik at dette da tilbys elever både på 

8., 9., og 10. trinn. 

Ringerike kommune ønsker fortsatt å ha fokus på praktisk og variert undervisning, selv om 

prosjektet Ungdomstrinn i utvikling nå er avsluttet. Dette vil også avspeile seg i kommunens 

nye handlingsplan for grunnskolen som fremmes for kommunestyret senere i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Ungdomstrinnet i utvikling har vært et prioritert satsingsområde. Kommunen ble tilført ekstra 

statlige midler til gjennomføring av prosjektet. Midlene blir i hovedsak brukt til frikjøp av 

lokale ressurspersoner på hver skole. Dette anser skolene som en viktig suksessfaktor for 

prosjektet. 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomstrinnet i utvikling har tilført kommunens skoler med ungdomstrinn bred veiledning 

og kompetanse. Interne ressurspersoner og eksterne veiledere har bidratt positivt.  

Skolene på Ringerike har i prosjektet særlig fokusert på lesing i alle fag, og noen også på 

skriving og regning som grunnleggende ferdighet. 

Prosjektet har gitt skolene kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid og erfaring i å jobbe 

med de grunnleggende ferdighetene på både mer varierte og praktiske måter. 



 

Rådmannen ser positivt på måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, og på skolenes 

erfaringer og resultater.   

 

Gjennom bl.a. valgfag og arbeidslivsfag er ungdomstrinnet og blitt mer praktisk innrettet for 

de som ønsker det. Praktisk og variert undervisning blir og vektlagt videre i kommunens 

handlingsplaner for grunnskolen. Rådmannen forventer at dette skal både gi god trivsel og 

god læring videre. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Ringerike kommune til Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Korps i skolen - rapport og mulig videreføring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om Korps i skolen tas til orientering. Videreføring til flere skoler vurderes i 

sammenheng med budsjettet for 2018. 

 

Sammendrag 

Dette er rådmannens orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til hvordan det 

kan utvides og gjennomføres.  

Det er gjennomført et pilotprosjekt på Veien skole og Helgerud skole, og foretatt en 

vurdering av prosjektet Korps i skolen. Denne vurderingen er vedlagt saken, og danner 

grunnlaget for Rådmannens utredning. 64 barn på 3. trinn ved Veien og Helgerud skoler har 

skoleåret 2016/17 fått systematisk musikkundervisning gjennom dette prosjektet. Erfaringene 

viser at elevene har stort utbytte av Korps i skolen, både musikkfaglig og sosialt. Lærerne 

beskriver elevene som motiverte, og innsatsen er gjennomgående meget god. Prosjektet kan 

gjennomføres på 3. trinn ved alle skoler i Ringerike kommune i løpet av 5 år, til en kostnad på 

cirka 1,5 millioner kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen er bedt om å gi en orientering om prosjektet Korps i skolen, med forslag til 

hvordan dette kan utvides og videreføres (K-sak 3/17: Verbalforslag 2017). 

 

Pilotprosjektet er skoleåret 2016/17 et samarbeid mellom Veien skole og Helgerud skole, 

Ringerike kulturskole, og Veien- og Helgerud skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og 

Helgerud skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i 

kommunen. De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og 

flere av korpsene er truet med nedleggelse. Korps i skolen bygger på et læreverk og en 

praksis som har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er 

skreddersydd til formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og mestringsfølelse 

hos elevene, og overtar musikkundervisningen på det trinnet det innføres. 

 



Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 

gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere hver, 

og kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% lærerressurs fra 

Ringerike kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den beholder hele året. 

Innkjøp av instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet støttet av Hønefoss Sparebank, 

som ga kr. 150.000,- til kjøp av instrumenter, Instrumentfondet (statlig, administrert av 

Norges Musikkorps Forbund) bidro med kr. 75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 

låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene bidro til å dekke kostnadene til læreverket. 

Kostnadene til instrumenter, læreverk, notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i 

underkant av kr. 5.000,- pr elev. 

For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man flyttet en time 

musikk fra 4. trinn, for å få nok tid til gjennomføring av prosjektet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I dette 

satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og lag/foreninger, 

samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være med på å realisere 

disse målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et tettere og bedre samarbeid 

med lag, organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den samme opplæringen uavhengig av 

sosial bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode sideeffektene av samspill og 

instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020  

    

ÅR Korps i skolen     Aspirantopplæring Sum: 

2017 132 708 29 640 162 348 

2018 280 583 110 988 391 571 

2019 227 500 150 187 377 687 

2020 132 708 150 593 283 302 

2021 6 500 190 476 196 976 

2022  116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 

 

Forklaring til tabellen: 

Korps i skolen kan videreføres til andre skoler, men da må budsjettrammene økes. En 

implementering av Korps i skolen for alle elever på 3. trinn, samt aspirantopplæring ved 

kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres på alle skoler over 5 år til en totalkostnad 

på i overkant av 1,5 millioner 2017-kroner. 

. 

Beregningen av Korps i skolen er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 2016/17 og 

elevtall ved den enkelte skole. 

Beregningen av aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5 % av elevmassen som får Korps i skolen deltar på 

aspirantopplæring i to påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning og 

gruppeundervisning. 



 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall. 

 

Alternativt vedtak: 

1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.  

2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i 

Ringerike kommune. 

3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kromer i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

4. En ytterligere opptrapping i 2018 vurderes i budsjettarbeidet til høsten.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene ved Korps i skolen ved Veien skole og Helgerud skole er gode. 

Eleven får en god og praktisk orientert musikkundervisning, og det er utviklet et godt 

samarbeid mellom skole, korps og kulturskole.  

Korps i Skolen kan implementeres på 3. trinn ved alle eller de fleste barneskoler i Ringerike 

kommune på sikt. Det vil trolig styrke korpsene, og gi elevene en god og praktisk 

musikkundervisning på småskoletrinnet.  

Saksutredningen viser er det og en betydelig kostnad med dette. For å gjennomføre Korps i 

skolen på alle barneskolene og kunne tilby videre instrumentalopplæring i kulturskolen for de 

elevene som man tror vil begynne i skolekorps etterpå, er det stipulert økte utgifter med 

omtrent 1,5 millioner kroner årlig.  

Rådmannen foreslår derfor primært at utvidelse av prosjektet vurderes i sammenheng med 

Handlingsplan 2018-2022.  

 

 

Vedlegg 

-Korps i Skolen – et kommunalt samarbeidsprosjekt, en rapport fra pilotprosjektet Korps i 

Skolen med forslag til videreføring, Dagny Krogness, rektor Ringerike kulturskole 

-Erfaring med klassekorps som verktøy for musikkundervisning, Jan Erik Helleren, Korpsnett 

Norge 

-Effekter av klasseorkester som læringsarena, Hans Petter Herføl, Veien og Helgerud skoler 

-Artikkel i Ringblad 9. nov. 2016: «Elever med korps på timeplanen: -Vi gleder oss til timene» 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Dagny Grøndahl Krogness 



 



Korps i Skolen 
-et kommunalt samarbeidsprosjekt 
 
 
Formål: 
Prosjektet Korps i Skolen har som mål å gi god, praktisk musikkopplæring til alle elever 
på 3. trinn i Ringerike kommune. Gjennom Korps i Skolen får elevene en solid, 
kvalitetsmessig undervisning, som gjennom årets pilotprosjekt ved Veien og Helgerud 
allerede har vist gode resultater. Tilbakemelding fra lærerne beskriver at elevene 
utvikler god samarbeidskompetanse, og at prosjektet har god tverrfaglig effekt i tillegg 
til musikkopplæringen. 
 
Erfaringer fra tilsvarende prosjekt andre steder viser at dette bidrar til å løfte musikk- 
og korpsmiljøet, og sørger for økt aktivitet og musikalitet. Kulturskolen ønsker derfor å 
satse på dette som et viktig virkeområde, og gjennom en slik satsning bidra til at 
tilsvarende undervisning kan gjøres tilgjengelig på alle barneskoler i Ringerike.   
En naturlig oppfølging av dette er at man legger til rette for elever som ønsker å lære 
mer, gjennom individuell undervisning ved Kulturskolen, medlemskap i skolekorps etc. 
En videreføring av prosjektet vil bidra til å iverksette positive spiraler for utvikling av 
musikkmiljøet i Ringerike.    
 
Bakgrunn 
Korps i Skolen er et pilotprosjekt som skoleåret 2016/17 gjennomføres på Veien og 
Helgerud skoler. Prosjektet er et samarbeid mellom Veien og Helgerud skoler, Ringerike 
kulturskole, og Veien- og Helgerud Skolekorps. Initiativet kom fra Veien- og Helgerud 
skolekorps, som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i kommunen. 
De senere årene har antallet musikanter i skolekorpsene gått drastisk ned, og flere av 
korpsene er truet med nedleggelse. Korps i Skolen bygger på et læreverk og en praksis 
som har sitt utspring fra Arild Rønsen i Nesbyen, og følger en pedagogikk som er 
skreddersydd til formålet. Denne pedagogikken søker å fremme samspill og 
mestringsfølelse hos elevene, og overtar musikkundervisningen på det trinnet det 
innføres.  Erfaring fra andre kommuner anbefaler å innføre prosjektet på 3. trinn, og det 
er derfor Korps i Skolen gjennomføres på dette trinnet ved Veien og Helgerud 
inneværende skoleår. Alle elevene på 3. trinn er med i prosjektet. Det vil si til sammen 
64. 
 
Lokal organisering 
For å gjennomføre prosjektet er det satt av 2 timer pr klasse pr uke, hvorav en time er 
gruppeundervisning og en time er samspill. De involverte skolene bidrar med to lærere 
hver, og kulturskolen stiller med en faglærer til hver av timene. (Dvs. en 20% 
lærerressurs fra Ringerike kulturskole.) Hver elev har sitt «eget» instrument, som den 
beholder hele året. Innkjøp av instrumenter ble ved innføringen av pilotprosjektet 
støttet av Hønefoss Sparebank, som ga kr. 150.000,- til kjøp av instrumenter, 
Instrumentfondet (statlig, administrert av Norges Musikkorps Forbund) bidro med kr. 
75.000,-. I tillegg bidro Korpsnett med 26 låneinstrumenter.  FAU ved begge skolene 
bidro til å dekke kostnadene til læreverket. Kostnadene til instrumenter, læreverk, 
notestativ etc. er ved dette prosjektet vurdert til i underkant av kr. 5.000,- pr elev. 



For å gjennomføre prosjektet ble timeplanen ved skolene endret, og man «lånte» en time 
musikk fra 4. trinn, for å få nok tid til prosjektet. 
  
Effektene av undervisningen 
Korps i Skolen fyller kravene til læreplanen som sier at:  
 
Generell del: 
- «Opplæringen må gi rom for elevenes skapende trang, og samtidig vekke deres glede ved 
andres ytelser. 
- Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, 
til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. 
- Øvelse av ferdigheter for både kunst og sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og 
verdsetting av andres innsats. 
- En persons evner og identitet utvikles i samspillet med andre - mennesket formes av sine 
omgivelser samtidig som det er med på å forme dem. 
- Dagens opplæring må også omfatte: … erfaring fra arbeid der gjensidig avhengighet 
krever disiplin, og der egen innsats påvirker resultatet av andres. 
- Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet der det 
knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- 
og næringsliv.» 
 
Læreplan i musikk: 
«Som et allmenndannende kunstfag skal musikkfaget gi elevene grunnlag for å kunne 
oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Som et skapende fag skal 
musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i 
stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger. 

Den samlede kompetansen i musikk og dans bidrar til å oppfylle skolens mål om å utvikle 
skapende, samhandlende og integrerte mennesker som er i stand til å realisere seg selv på 
måter som kommer individ og samfunn til gode.» 

Læringsmålene er tydelige, og prosjektet viser at elevene har stort utbytte av 
undervisningen, både faglig og sosialt. Den gleden og mestringsfølelsen som oppnås i 
samspill med medelever er lett å få øye på når elevene inviterer til klassekonsert.  
Elevene får en systematisk og god musikkopplæring. De lærer seg spilleteknikk, noter og 
samspill på et nivå som passer en 3. klassing. De lærer om musikkens struktur og 
hvordan en enkel komposisjon er bygd opp. Elevene utvikler god sosial kompetanse, 
herunder samarbeidskompetanse. Denne formen for musikkundervisning har også god 
tverrfaglig effekt. Musikkfaget er tett relatert til både språk og matematikk. I 
rytmelæren får man for eksempel kunnskap om å underdele verdier. Dette styrker blant 
annet ferdighetene i brøkregning. Det å ha en felles arena for samspill øker også 
trygghet i relasjon til medelever, og gir dermed mulighet for økt læringsutbytte på ulike 
nivåer. 
 
Nøkkelkriterier for suksess 
Forutsetningen for at et prosjekt av denne type skal bli vellykket, er at man har et 
positivt samarbeid med rektorer, de rette lærerkreftene, og finansiering av 
instrumenter. Ildsjeler som bruker av sin fritid, og er entusiastiske i forhold til 
prosjektet, er også en nøkkelfaktor. Ved begge skolene som gjennomfører Korps i Skolen 



dette året er man heldig å ha både ledelse og lærerkrefter som ser verdien av et slikt 
prosjekt. I tillegg har det vært god dialog mellom skolene, kulturskolen og skolekorpset. 
Lærerne som er involvert er både faglig dyktige og har stor evne til klasseledelse. 
Eksterne bidrag med pengestøtte og låneinstrumenter gjorde at prosjektet lot seg 
gjennomføre økonomisk. 
 
Ringvirkninger 
Korps i Skolen legges merke til i andre kommuner. Ringerike kulturskole har blitt 
kontaktet av andre kommuner som ønsker informasjon om hvordan prosjektet lar seg 
gjennomføre. Således blir Ringerike kommune en foregangskommune som andre ser til, 
og søker råd hos. Dette er med på å styrke kommunens omdømme. 
 
Kommuneplanen Ringerike 2015-2025 og Korps i skolen 
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2015-2025 vektlegger befolkningsvekst. I 
dette satses det på blant annet på attraktivitet, samhandling mellom kommunen og 
lag/foreninger, samt fokus på barn og integrering. Korps i skolen-prosjektet kan være 
med på å realisere disse målene. Gjennom dette prosjektet er det muligheter for et 
tettere og bedre samarbeid med lag, organisasjoner og kommunen. Alle barn vil få den 
samme opplæringen uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet eller andre forhold. De gode 
sideeffektene av samspill og instrumentopplæring kommer dermed alle til gode. 
 
Videreføring 
Ved ønsket om videreføring og utvidelse er det flere faktorer som må på plass: 
-Et reelt ønske og interesse fra skoleleder 
-Aktuelle, kompetente og dyktige lærerkrefter ved skolene 
-Finansiering av instrumenter 
-Økte rammer til kulturskolen/fagpersoner med spisset utdannelse og kompetanse 
 
Et reelt ønske og interesse fra skoleleder 
Alle skolelederne ved de skolene som har vært i dialog rundt prosjektet, har vist 
interesse for å være med videre. Foreløpig er det de sentrumsnære skolene som har 
vært med i dialogen, men ønsket om å inkludere alle på sikt vil også involvere Hallingby, 
Sokna, Tyristrand og Nes. 
  
Aktuelle, kompetente og dyktige lærerkrefter ved skolene 
I utvelgelsen av skoler og ved oppstart av prosjektet ved nye skoler, er det viktig med 
god dialog med lærerkollegiet, og en kartlegging av hva som finnes av interesserte og 
kompetente lærerkrefter. Det er disse, som i samarbeid med en faglærer fra 
kulturskolen gjennomfører den ukentlige musikkundervisningen ved skolene. 
 
Finansiering av instrumenter. 
Sparebankstiftelsen og Hønefoss Sparebank har sammen blitt enig om å finansiere kjøp 
av instrumenter, utstyr og læreverk til en satsning ved Eikli og Ullerål Skole skoleåret 
2017/18. Samtidig signaliseres det at man vil følge opp med tilsvarende finansiering på 
de øvrige skolene på Ringerike, gitt at man har tilstrekkelige fagressurser til å 
gjennomføre prosjektene.  Man ser for seg en gradvis bygging av fagressurser på 
Kulturskolen til gjennomføring av dette. Instrumentene vil da bli kjøpt til skolekorpset 
på skolen og fast utlånt til skolen.   
 



Behov for fagressurser på Kulturskolen.  
I dag er behovet en 20% ressurs fra Kulturskolen på Veien og Helgerud Skoler (10% pr. 
skole, ca. 30 elever pr skole). Behovet ved Eikli og Ullerål med tanke på elevtall (ca. 95) 
tilsier en ekstra gruppeinndeling pr skole og muligens da et behov for 15-20% ressurs 
pr skole. 
 
Et direkte behov betyr at gjennomføring av Eikli og Ullerål i tillegg til Veien og Helgerud 
vil kreve en økning hos Kulturskolen fra nåværende 20% til 50-60% stilling. 
 
Et indirekte behov for ressurser skapes når skolekorpsene rekrutterer nye musikanter 
etter et slikt prosjekt.  Det vil da bli et behov for undervisning som kjøpes på 
Kulturskolen.  Veien og Helgerud Skolekorps vurderer at en rekruttering på 15 
musikanter (relevant erfaringstall fra andre tilsvarende prosjekter) vil skape et økt 
behov for lærerressurser ved Kulturskolen. Skolekorpset betaler egenandelen for 
elevene i Kulturskolen.  
 
Endringer i undervisningsformen på Kulturskolen kan redusere det indirekte behovet 
(overgang fra individuell undervisning til mere gruppebasert undervisning).  Hvis disse 
faktorene er på plass ved starten av neste skoleår, er ønsket å starte opp Korps i Skolen 
ved Eikli og Ullerål 2017/18, i tillegg til en videreføring ved Veien og Helgerud. 
 
Budsjettmessige konsekvenser 2017-2020 

 

    

ÅR Korps i skolen Aspirantopplæring Budsjettendring 
2017 132 708 29 640 162 348 
2018 280 583 110 988 391 571 
2019 227 500 150 187 377 687 
2020 132 708 150 593 283 302 
2021 6 500 190 476 196 976 
2022 

 
116 591 116 591 

SUM 780 000 748 475 1 528 475 
 
Forklaring til tabellen: 
En implementering av Korps i skole for alle elever på 3 trinn, samt aspirantopplæring 
ved kulturskolen på 4. og 5. trinn vil kunne realiseres over 5 år til en totalkostnad på i 
overkant av 1,5 millioner (2017-kroner). 
Beregningen av Korps i skole-kostnad er basert på stillingsressurs nyttet i pilotprosjekt 
2016/17 og elevtall ved den enkelte skole. 
Beregningen av Aspirantopplæring er basert på:  

 et stipulert deltagerantall på 23,5% av elevmassen som får korps i skolen deltar 

på aspirantopplæring i 2 påfølgende år.  

 Undervisningsressurs er beregnet ut fra et snitt mellom individuell undervisning 

og gruppeundervisning 

 Elevkontingent er trukket fra, beregnet ut fra stipulert deltagerantall 

 
 
 



Konklusjon   
Korps i Skolen er så langt svært vellykket ved de to skolene prosjektet gjennomføres 
dette skoleåret. Midtveisevalueringen konkluderer også med at det er bred enighet i 
ønsket om å videreføre dette neste skoleår. Tilbakemelding fra elever og foresatte viser 
at kvaliteten og den umiddelbare effekten av musikkundervisningen er svært god. 
Interessen blant rektorer og administrasjon ved de andre skolene i kommunen er også 
stor, og flere andre skoler har meldt sin interesse og ønsker å være med ved en eventuell 
utvidelse av prosjektet. 
 
På bakgrunn av dette er det et ønske å utvide stillingshjemmelen ved Ringerike 
kulturskole med 80% for skoleåret 2017/2018. Dette for å ivareta en satsning på Korps i 
Skolen ved Veien, Helgerud, Ullerål og Eikli, samt øke kapasiteten til individuell 
undervisning for nye musikanter som rekrutteres inn fra skolekorpsene.  
  
Videre ønsker man å utvide med to skoler årlig inntil man har nådd målet om full 
dekning for alle elever på 3. trinn. Dette er beskrevet i tabellen nedenfor.  
 

 

Skole Ant elever Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen Korps i Skole Kulturskolen

Helgerud/Veien 64 20 % 0 % 20 % 25 % 20 % 42 % 20 % 42 % 20 % 42 % 20 % 42 %

Ullerål 54 20 % 0 % 20 % 22 % 20 % 38 % 20 % 38 % 20 % 38 %

Eikli 43 15 % 0 % 15 % 17 % 15 % 27 % 15 % 27 % 15 % 27 %

Hønefoss 34 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 % 10 % 23 %

Vang 43 15 % 0 % 15 % 17 % 15 % 27 % 15 % 27 %

Hallingby 34 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 %

Tyristrand 36 10 % 0 % 10 % 13 % 10 % 23 %

Sokna 14 10 % 0 % 10 % 10 %

Nes 5 10 % 0 % 10 % 10 %

Ressurser Kulturskole 20 % 80 % 160 % 237 % 303 % 343 %

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022







Effekter av klasseorkester som læringsarena i 3. klasse ved Helgerud og 
Veien 
 
Det er bred faglig enighet om at musikk påvirker de aller fleste mennesker positivt, både som 
lyttende og musiserende individer. 
 
I klasseorkestrene har man  brukt messinginstrumenter og slagverk. Elevene, som har hatt 
ett fast instrument, har lært seg å spille stemmer på kornett, althorn, baryton, trombone, 
ulike trommer og lyre. 
 
Klasseorkester har hatt flere positive effekter på elevene. For det første har elevene fått en 
systematisk og god musikkopplæring. De har lært  seg spilleteknikk, noter og samspill på et 
nivå som passer en 3.-klassing. Gjennom samspill har de lært om musikkens struktur og 
oppbygning, og de begynner å forstå hvordan en enkel komposisjon er bygd opp. For det 
andre ser vi at elevene har utviklet god sosial kompetanse, herunder god 
samarbeidskompetanse. I et samspill må man tilpasse seg sosialt, ta hensyn til andre, samt 
være flink til å forholde seg til, og følge regler og beskjeder. På dette feltet har elevene 
utviklet seg positivt. For det tredje ser vi at denne formen for musikkundervisning har god 
tverrfaglig effekt. Musikkfaget er tett relatert til både språk og matematikk. I rytmelæren får 
man for eksempel kunnskap om å underdele verdier. Dette styrker blant annet ferdighetene 
i brøkregning. 
 
Gjennom de første syv månedene ser vi at elevene har utviklet god orden og adferd. Fordi 
faglige og sosiale mål er tydelige er de motiverte for læring og innsatsen er gjennomgående 
meget god. Dette resulterer i at  de aller, aller fleste når fagets målsetninger. 
 
Klasseorkester er en aktivitet som passer for alle. 
 
 
Hans Petter Herføl 
Prosjektleder 
Korps i Skolen 
Veien og Helgerud Skoler. 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Orienteringssak 

Ringerike kommune ønsker å støtte tiltak til merking av turløyper nær der folk bor.  

Turskiltprosjektet er en satsning hvor Buskerud Fylkekommune og Gjensidigestiftelsen er 

sentrale aktører. I Ringerike har vi fått inn tre svært gode søknader om skilting av 

friluftsområder. Dersom disse prosjektene blir realisert vil det øke muligheten for 

friluftsaktivitet både for egne innbyggere og tilreisende.  

 

Rådmannen vurderer prosjektene som gjennomførbare, positive for befolkning, folkehelse og 

omdømme. Områdene det søkes tilskudd til er Vikerfjell, Hønefoss-Vassfaret og Krokskogen. 

Søknadene vurderes av Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, det forventes svar 

innen 1.april. Økonomisk konsekvens for Ringerike kommune vil ligge på opp mot 225.500 

kroner i 2018, avhengig av utfall på søknadene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Lokale lag og organisasjoner kan søke tilskudd til merking av turløyper i kommunen. Et 

eventuelt tilskudd avhenger av kommunal garanti på 25% av tilsagnsbeløp. 

Tilskuddet går til innkjøp og utarbeidelse av skiltmateriell. Søker er ansvarlig for 

gjennomføring og oppsett av skilt. 

 

Materialkostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, fylke og 

Gjensidigestiftelsen. Arbeidet utføres på dugnad av søker. 



- 

 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme. Dette henger også godt sammen med Ringerike kommunes 

handlingsplan for 2015-25 hvor folkehelse og tilgjengelighet er vektlagt. 

 

Disse prosjektene kan også ses på som lavterskel tilbud. Alle kan nytte seg av turområdene 

uavhengig av økonomiske eller andre forutsetninger. Prosjektet kan også hjelpe de lokale 

aktørene til å markere seg i regionen. 

 

Økonomiske forhold 

Avhengig av resultat fra søknadsprosessen vil Ringerike kommune garantere for beløp inntil 

222.500 kroner, som realiseres i 2018-19. I tillegg vil kommunen bidra inn i prosjektgruppe i 

tiltakene. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer disse prosjektene som svært verdifulle på flere plan. For fysisk helse og 

folkehelse generelt, for tilgjengeligjøring av friluftsområder og for attraktivitet knyttet til 

tilreisende og turisme.  

 

Gjennom et samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige vil man kunne realisere store 

prosjekter, som for kommunen alene, eller organisasjonene alene, ville vært svært vanskelig. 

 

Frivillig innsats er her et kjernepunkt i realisasjonen av planene.  

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Vikerfjell Skiløyper 

Søknad fra DNT Ringerike  

Søknad fra DNT Oslo og omegn 

Retningslinjer for Turskiltprosjektet Buskerud 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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www.turskiltprosjektet.no

SØKN ADSSKJEMA – Turskiltprosjektet i 201 6

Tilskudd til skilting og merking av turruter

Søknaden sendes kommunen som videresender godkjente søknader til Buskerud
fylkeskommune på postmottak@bfk.no

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom skilting, merking og informasjon knyttet til turruter å bidra til
økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

NB! Se egne retningslinjer for tilskudd på prosjektets nettsider:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og - idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/

Hjelpemiddel for å fylle ut skjema:
1. Merkehåndboka – www.merkehandboka.no 2.Manual for Turskiltprosjektet - www.turskiltprosjektet.no
(manualen bygger på retningslinjer og anbefalinger i Merkehåndboka)

1. Kontaktinformasjon

Søker:
DNT Ringerike

Kontaktperson:
Vibeke Tjøm

Telefon:
32 12 21 00

E - post:
rt@ringerikes - turistforening.no

Adresse:
Postboks 51

Postnummer:
3502

Poststed:
Hønefoss

Kontonummer:
2230.20.00984
- som tilhører: DNT Ringerike

Organisasjonsnummer:
978 703 305

Samarbeidende organisasjoner (MÅ fylles ut av søker i kategori 3 , jf r . r etning s linjene
under Hvem kan søke? ) :

Nav n på organisasjon og kontaktperson Telefon E - post
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2. Beskrivelse av tiltaket:

Tiltakets/prosjektets tittel: Vassfarstien

Kort beskrivelse av tiltaket (kan eventuelt utdypes i vedlegg):

DNT Ringerike har pr. desember 2016, 2500 medlemmer. I 2018 fyller DNT Ringerike 125 år. Samme
året fyller hele DNT 150 år. For å markere dette «275 års jubileet» har DNT Ringerike bestemt seg for
å realisere noen ambisiø se , men realistiske prosjekter. Blant disse prosjektene er «Vassfarstien».
Dette er en blåmerka sti som skal gå sammenhengende fra Hønefoss sentrum , via DNT Ringerikes
koier og opp til Fønhuskoia, DNT Ringerikes nordligste koie , rett ved Strøen i Vassfaret , som er slutten
på DNT Ringerikes ansvarsområde . Stien blir over 100 km sammenhengende. DNT Drammen og
omegn , i samarbeid med andre, tar over stafettpinnen ved Fønhuskoia, og merker stien videre fra
Hemsedal og videre inn i Jotunheimen .

Vi er ogs å i ferd med å bygge ei ny koie på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag. Vi ønsker å øke
kapasiteten i dette området, og gjøre det mulig for folk å tilbringe mer tid oppe i dette fantastiske
fjellområdet. I tillegg har det blitt inngått en langtids leieavtal e om en ekstra hytte for å halvere den
første etappen mellom Hønefoss til Tjuenborgkoia på Vikerfjell. Med dette tilskuddet blant koiene våre,
vil det bli gjennomsnittlig 12 - 15 km. pr. dags etappe. Dette er en avstand som er overkommelig for de
fleste. Vi k ommer til å gi informasjon om nærmeste kollektivknutep unkt fra hver koie , slik at fo lk kan gå
deler av turen. Dermed vil denne stien gjøre det mu lig å gå hjemmefra, igjennom skogen og våre
ubetjente koier før man til slutt havner på fjellet . «Skauleis til fjells», som er DNT Ringerike s motto .

Dette vil være den prioriterte strekningen, men vi øn sker også å knytte de to koiene vi har i Holleia til
denne stien etter hvert. Også her er vi i ferd med å sette opp ny koie , erstatningen f or Hovinkoia etter
at den ble flyttet til Slottsparken og senere Folkemuseet på Bygdøy . I tillegg ønsker vi å tilrettelegge
for en ny blåmerka sti fra Hønefoss sentrum til Hovinkoia i Holleia. Dette vil muliggjøre et nytt prosjekt,
nemlig «Trekanten i Hønefoss ». At man for eksempe l kan gå av toget i Hønefoss fredag og legge i vei
på vandring via to av våre nærmeste koier før man vender tilbake til Hønefoss søndag . Denn e typen
turer er blitt veldig populære andre steder i landet. DNT Ringerike jobber allerede med to tilsvarende
slike prosjekt, «Trekanten i Vikerfjell» og «Trekanten i Vassfaret». Vi tror dette kan være et konsept
som lokker turister til Hønefoss også. Samtidig ønsker vi at flere av den lokale befolkningen skal ta i
bruk naturen og oppleve gledene ved å være ute – det enkle friluftslivet.

DNT er veldig opptatt av at våre prosjekt er så miljøvennlige som mulig. Derfor syntes vi, at ved å få
folk til å la bilen stå hjemme, og heller gå hjemmefra og ut i skogen og opp p å fjellet , er et viktig bidrag
i kampen om et bedre klima.

Evt. t idligere mottatt e tilskudd fra Turskiltprosjektet:

Beløp Kort beskrivelse

Innvilget tilskudd 2013:

Innvilget tilskudd 2014:

Innvilget tilskudd 2015:

3. Søknadsbeløp

Søknadsbeløp: kr. 200 000, -

Planlagt oppstart: April 2017

Total kostnad: kr. 200 000, -

Planlagt fullføring: Juni 2018

4. Budsjett - se Manual Turskiltprosjektet2015 , s 50 - 52 (Innkjøp …. www.turskiltprosjektet.no)
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MATERIELL ; innkjøp av standardiserte skilt, infotavler ,
turkort, merking - se Manual for Turskiltprosjektet
www.turskiltprosjektet.no og M erkehåndbok a

pris inkl.
mva.

Antall Total pris

Skilt med tekst, avstand, pil, tursymbol: 100 000, - 150 100 000, -

Festeanordninger til skilt, inkl. påler og festemateriell : 10 000, - 10 000, -

Informasjonstavle – utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse,
bilder, symboler, symbolforklaringer mm. :

0, - 13 0, -

I nformasjonstavle - i nnramming og feste (stativ) : 60 0 00 13 60 0 00

Turkort – utarbeiding ; inkl. kart, turbeskrivelse , bilde , symboler : 0, - 2 000 0, -

Turkort – trykking, antall eksemplar: 10 000, - 2 000 10 000, -

Kostnader til merking , antall km rute: 20 000 , - 16 0 km 20 000, -

Annet materiell spesifiseres :

SUM kostnader MATERIELL: 200 000, - 200 000, -

Andre kostnader som ikke er søknadsberettiget , men som
finansieres på and re måter, jf. finansieringsplan

Timepris Antall Total pris
(verdi)

Arbeid i felt /dugnad * – oppsett av skilt, tavler , merking 300 , - 3 50 10 5 000, -

Koordinering av dugnad, planleggingsarbeid 300 , - 1 50 4 5 000, -

Evt. andre kostnader

SUM andre kost n a der ( eget arbeid/ dugnad) 15 0 000, -

Total kostnad : M ateriell + andre kostnader (eget arbeid/dugnad) 35 0 000, -

4.1. Leverandører/produsenter: Budsjetterte utgifter til 1) turskilt, 2) informa s jonstavler og
3) turkort baserer seg på priser fra følgende leverandører /produsenter :

- Asker Produkter AS

- Odd Palerud Trykkeri AS

-

5. Finansieringsplan

Søknads beløp (Turskilt prosjektet ): 200 000, -

Dugnadsinnsats*: 15 0 000, -



4

Egne midler /kommunale midler:

Andre midler:

Sum finansiering: 35 0 000, -

* Sats for dugnadstimer i felt er fastsatt fra Gjensidig estiftelsen til kr 300, - pr time

6. Obligatoriske vedlegg

For alle søknader skal følgende dokumentasjon vedlegges:

Vedlagt
(sett kryss)

Vedlegg

X 1. Oversiktskart i M 1:50 000 (Norge) som viser plassering av området.

X 2. Enkel skiltplan på kart (oversikt over plassering og antall)

X 3. Plan for drift og vedlikehold (med ansvarsfordeling) for en 10 - årsperiode, fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt

X 4. Enkel a ktivitetsplan ( dokumentasjon av bruk: klippekort, turbøke r, bompasseringer,
parkering, skolebruk, arrangement o.l.)

X 5. Enkel p lan for markedsføring (nettpublisering, media, aktivitet , osv . )

7. Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknader og tildeling av tilskudd, skal de felles retningslinjene (nov2014) for
Turskiltprosjektet følges .

Kriteriene og retningslinjene skal følges i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring av tiltakene
det er tildelt midler til.

8. Regnskaps - og rapporteringsplikt

Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere regnskap og rapport etter de retningslinjene
som blir formidlet gjennom tildeling.

Delutbetaling (50 % av godkjent beløp) ved til sagn om midler etter gjennomført turskiltkurs
(obligatorisk for alle mottakere av turskiltmidler)

NB! Det forutsettes at nødvendige tillatelser (grunneieravtaler og evt. andre tillatelser)
innhentes før tiltak iverksettes.
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Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd.
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Ski l t pl an
Vedlegg 2

Fase 1 - Vassfaret
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1. Hønefoss – Ellingseterkoia 3 3 6 1 2 5 10

2. Ellingseterkoia – Tjuenborgkoia 1 1 0 4 4 5 10

3. Tjuenborgkoia – Vikerkoia 1 1 0 3 6 5 10

4. Vikerkoia – Buvasskoia 1 1 2 3 4 3 10

5. Buvasskoia – Storekrakkoia 1 1 0 2 3 1 10

6. Storekrakkoia – Vassfarkoia 1 1 3 0 2 5 10

7. Vassfarkoia - Fønhuskoia 1 1 3 4 2 5 10

8. Føn huskoia – Bekkjeset 1 1 0 0 0 1 0

TOTAL VASSFARET 10 1 0 14 17 23 30 70

Fase 2 - H ol l eia
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9. G rønknutkoi a – Hovinkoia 1 1 4 3 4 2 10

10. H ovinkoia – Ellingseterkoia 1 1 4 3 3 3 10

11. H ovinkoia - Hønefoss 1 1 3 4 4 3 10

TOTAL HO LLEIA 3 3 11 10 1 1 8 30
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Vedl i keh ol d spl an
Vedlegg 3

DNT Ringerike har ansvar for vedlikehold av stinettet og skilt/informasjonstavler de er ansvar lig for .
Vedlikehold gjøres på dugnad av dedikerte stiansvarlige. Stinettet er delt opp slik at de stiansvarlige
har ansvar for en bestemt trasé. De stiansvarlige tar jevnlige befaringer av stinettet og rapporterer
tilbake til en stikoordinator som samordner og koordinerer vedlikeholdet. Det avholdes stimøter
minimum en gang i året, hvor man går igjennom hver eneste trasé med hver sti ansvarlig og får en
status for hva som er gjort og hva som skal gjøres. Det er grunneieravtaler på alle stiene DNT
Ringerike har ansvar for. Ved større dugnader og behov for vedhogst og lignende, gjøres dette i
samarbeid eller etter avtale med grunneier.

K riterier for vedlikehold
• Merking kan bestå av maling av trær, stubber og løse steiner. Det skal ikke merkes på stedfast

stein eller bygninger.

• Nødvendig skilting skal settes opp på en slik måte at det ikke er til hinder for andre brukere av
området.

• Ryddin g av trær og annen vegetasjon i traséen og mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og
stubber, enkle tiltak for å lede vannsig), samt utlegging av bru/klopp eller kavlelegging.

• F or øvrig forholder vi oss til d e retn ingslinjer og krav som står i Merkehåndboka .

Skilt, mindre kart og annen informasjon kan settes opp der det er behov for slike, men aller helst på
eksisterende skiltstolper etter avtale med grunneier. Plassering av større tavler skal godkjennes av
grunneier.
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Akti vi tets pl an
Vedlegg 4

DNT Ringerike arrangerer organiserte turer for folk i alle aldre. Vi arrangerer også kurs, temakvelder
og åpne møter med temaer innen natur og friluftsliv. Vi har turgrupper for alle aldre og interesser.

Turprogram
Vi har et fyldig og variert turprogram hvert år, og i 2017 planlegger vi i overkant av 70 organiserte
turer med turledere . Turene er alt fra ordinære gåturer til mer spesialiserte turer for barn, ungdom,
eldre eller funksjonsnedsatte. Det er både sommer - og vintertu rer. I tillegg har vi en egen
kajakkinstruktør som har kurs i havkajakk.

Fra OPPTUR 2016.

Hytter
DNT Ringerike eier og drifter i dag fem koier og drifter to koier for DNT Oslo og omegn. Men det
jobbes med en avtale med DNT Oslo og omegn slik at DNT Ringerike kan overta eierskapet for de to
koiene DNT Oslo og omegn eier. Alle koiene ligger henholdsvis i Holleia, i området rundt Vikerfjell og
opp til Vassfaret. I tillegg planlegges det å langtidsleie en koie mellom Hønefoss og Vikerfjell i
forbindelse med prosjektet for Vassfarstien. Som en jubileumsgave til seg selv ønsker DNT Ringerike
å bygge ny hytte på Vikerfjell, der hvor Vikerkoia ligger i dag.
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Fra Fønhuskoia i Vassfaret.

Dugnad
DNT Ringerike har i dag ansvar for et stinett som strekker seg fra Nordmarka/Krokskogen via
Hønefoss og nordvestover om Holleia, Vikerfjellområdet og til Vassfaret. I alt dekker foreningen 350
km med blåmerkede stier som turfolk kan boltre seg i. Vedlikehold og merking av dette er det
ildsjeler blant våre medlemmer so m gjør. Flere tusen dugnadstimer blir hvert år lagt ned for å blant
annet holde stier farbare og for å sikre at det er nok ved på koiene våre.

Fra dugnad ved Storekrakkoia på Sørbølfjellet.

Barnas turlag
Gruppen er for barn fra 0 til 12 år. Oppslutni ngen i 2016 har vært helt utrolig, med et gjennomsnitt
på 100 deltakere fordelt på 14 turer! Turene inneholder alt fra fisking, padling, klatring, skøyteturer,
hundekjøring og spennende gåturer med overnatting. I tillegg er det turer på kvelden med lykter og
en egen førjulstur med besøk av nisse.
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Fra en tur til Midttjernhuken i 2016.

Seniorgruppa
Gruppen består av medlemmer som har rundet 60 år, og som syntes det er hyggelig å møtes til
fellesturer. «Tirsdagsturene» er veldig populære, og det er sjelden deltakerne er færre enn 20 - 25
personer.

Fra en tur til Retthelltjern i 2016.

DN T ung
Gruppen består av medlemmer mellom 13 og 26 år. Denne ungdomsgruppa driver med alt fra
klatring, skiturer og rafting.
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Fra en klatretur i Oppenåsen i 2015.

Klart det går!
Dette er et aktivitetstilbud for personer med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, alt fra blinde og
svaksynte til rullestolbrukere. Dette er blitt et veldig populært tilbud og DNT Ringerike får tildelt
midler fra blant andre Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet (BUF - dir) og Sparebankstiftelsen
Ringerike til dette prosjektet. Noe som har bidratt til f.eks. rampe for rullestolbrukere ut til bålpanna
på Fønhuskoia.

Fra en helgetur til Fønhuskoia i 2015.
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Kajakkturer
DNT Ringerike har en egen instruktør som tilbyr kurs og turer med kajakk. Kursene kan gå over flere
dager og gir deltakerne sertifisering som kajakkpadlere etter standarder fra Norges Padleforbund.

Fra en kajakktur på Steinsfjorden i 2016.
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M arkedsføri n gspl an
Vedlegg 5

DNT Ringerike markedsfører sine aktiviteter og hytter gjennom foreningens websider, nyhetsbrev,
medlemsblad, sosiale medier, stands og arrangementer.

Webside og sosiale medier
Våre websider er ofte besøkt og blir jevnlig oppdatert med saker og turreferat fra turene som vi
arrangerer. Man finner også til enhver tid oppdaterte priser for medlemskap og overnatting på våre
hytter. I tillegg kan man lese våre nyhetsbrev og medlemsbla d. Man kan også finne mange gode
turtips. Vi er veldig aktive på sosiale medier. Facebook, Instagram og Youtube er plattformer vi
bruker aktivt for å markedsføre og informere våre medlemmer og ikke - medlemmer. Med over 1 500
følgere på Facebook gjør dette a t det er en svært viktig markedsføringskanal for oss.

Webside:
http://www.dntringerike.no

Facebook:
http://www.facebook.com/dntringerike

Nyhetsbrev og medlemsbladet «Skauleisposten»
Det blir periodevis sendt ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer med aktuelle og relevante saker, kurs
og kommende turer. «Skauleisposten» er vårt eget medlemsblad som blir sendt ut én gang i året til
våre medlemmer. Bladet har et opplag på over 2 500 og inneholder nyttig informasjon om priser,
reglement, kontaktpersoner i foreningen og artikler fra arrangementer og aktiviteter fra året som har
gått. I tillegg er hele årets turprogram med i bladet.
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Nyhetsbrev: «Skauleisposten» :

Stands
Vi markedsfører oss på flere forskjellige stands i løpet av året. Blant annet «Ringeriksdagen» og
«Verdens aktivitetsdag». Det er viktig for oss å være synlige i bybildet og være tilgjengelige for å
svare på spørsmål om alt fra turtips, hytter og medlemskap.

Fra Ringeriksdagen 2016 . Foto Hege B. Rindal



RETNINGSLINJER FOR TURSKILTPROSJEKT I BUSKERUD ( Jan 2017 )

Formål
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg
friluftsferdsel der folk bor.

Prosjektorganisering
Fylkeskommunen (prosjekteier) koordinerer tiltakene i sitt fylke med involverte organisasjoner/ lag/
foreninger/ friluftsråd via kommunene. Kommunene garanterer for 25% av tilskuddsbeløpet og følger opp
sine prosjekter.

Hvem kan søke?
1) Frivillige orga nisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv)
registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
2) Interkommunale friluftsråd.
3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforening er og andre interessenter kan søke sammen med en
frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?
Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med:
1) Merkehåndboka 2013 – utg.: De n Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon
Norge, 2013 - www.merkehandboka.no
2) Manual – Turskiltprosjektet, Turskiltprosjektet 2014 - www.turskiltprosjektet.no
Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til
vanskelighetsgrad. Søker avgjør om turrutene skal graderes.
Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings - materiell/
annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til ta vlene og til turkort, se Manual -
Turskiltprosjektet.
Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer ruter som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke
støtte til prosjektering, infomateriell (utover det som er beskrevet over), utbedring av selve t urruta
eller til markedsføring.

Hvilke stier/turruter prioriteres?
Turruter i nærheten av der folk bor

Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport

Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)

Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi

Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak

Turruter med forventet stor bruk

Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar

Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (e lektronisk, turpostkasser eller lignende)

Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking
Søknad og rapport leveres i Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter (ESS)

Merkehåndboka og Manual - Turskiltprosjektet skal følges.

De som skal ski lte/merke må gjennomføre et «skilt - og merkekurs» i regi av det nasjonale
turskiltprosjektet (med mindre de kan dokumentere tilsvarende kompetanse).
Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak
ive rksettes (inkl avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på
grunneieravtaler skal være 10 år.



 Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10 - årsperiode fra det
tidspunkt tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styrevedtak i
foreningen, eller tilsvarende).
Vedlikeholdsansvarlig (kommune/lag/organisasjon) for turruten skal ha logo eller navn på skilt eller
skiltstolpe, se Manual – Turskiltprosjektet.
Informasjonsta vler og turkort skal ha følgende logoer på forsiden: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) Buskerud
fylkeskommune, 3) ansvarlig for skilting/merking av turruten(e) og 4) kommunen (hvis ønskelig). Se
Manual – Turskiltprosjektet.
Søker som har mottatt tilskudd via pr osjektet melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket
enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehandboka.no.
Turforslag med utgangspunkt i nye turskilttiltak GPS - logges og legges inn på en av de nasjon ale
turportale ne, for eksempel ut.no, godtur.no eller skisporet.no .
Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og
r egistrert, jfr årshjulet under.

ÅRSHJUL: Søknadsfrister, kursing, tildeling, rapportering , utbetaling

Oppgave Frist

1 Fylkeskommunen offentliggjør og informerer kommunene, lag,
foreninger, fr iluftsråd og andre om tilskuddsordningen i
Turskiltprosjektet

November

2 Søker skriver søknad om økonomisk støtte til lokale tiltak i
Turskiltprosjektet via ESS :
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

15. februar

3 Søker får kopi av søknad fra ESS på e - post og videresendes denne
til kommunen

15. februar

4 Kommunene sender prioritert liste over innkomne søknader til
postmottak@bfk.no , skjema ligger på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur - og -
idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/Soknadsprosedyrer/ og
garanterer samtidig for kommunal andel av søknadssum (25 % av
søknadssum ).

1. mars

5 Meldi ng om utfall fra fylkeskommune n til søker Innen 1. april
6 Obligatorisk turskiltkurs for søker som har fått innvilget midler

(med mindre tilsv. kompetanse kan dokumenteres).
Gjennomførings -
periode april/mai

7 Utbetaling fra fylkeskommunen (50 % av tilsagns beløp) til søker
etter gjennomført turskiltkurs , undertegnede grunneieravtaler og
driftsavtale (minst 10 - årige avtaler).

Fortløpende

8 Tiltaksperiode med merking, skilting osv, inntil 19 måneder. Fra april til 1.
november
kalenderåret etter

9 Tilsagnsmottaker statusrapporterer til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november

10 Tilsagnsmottaker s luttr apporter er til fylkeskommunen via ESS , får
kopi av rapport på e - post og videresender denne til kommunen
(prosjekter tildelt midler i tidsrommet 2013 - 16 finner
rapporteringsskjemaer nettsiden med søknadsprosedyrer (se over)

Innen 30.
november året
etter innvilget
søknad.

Sluttutbetaling fra fylkeskommunen : Kommunen går gjennom
sluttrapport og om denne er godkjent, sendes anmodning om
sluttutbetaling (skjema på nettsiden)

Innen 15. desember
– året etter
innvilget søknad

Spørsmål kan rettes til Lise - Berith Lian, Buskerud fylkeskommune, lise - berith.lian@bfk.no



Prosjekt Ny merking på Krokskogen

I Vestre del av Oslomarka finner vi Krokskogen. Her er det flott turterreng med t opper og
daler, vann og hytter. D enne d elen av K rokskogen ligger både i Hole og R i n gerike
kommuner . Derfor gjelder denne søknaden begge kommuner.
F ra flere innfallsporter er det lett å komme seg ut i terrenget, og mange av lokalsam funnene
ligger slik til at det er bare å begynne å gå rett utenfor stuedøra. Hyttefolket har også gode
utgangspunkt fra flere p l asser . På de blåmerkede stiene kan en ferdes la ngt eller kort, og
me r k ingen viser hvor du kommer. D et er tota lt ca 23 5 km blåmerket sti i Hole og Ringerike
(85/ 150) . Dessverre er det slik at store deler av skiltmassen begynner å bli veldig gammel , en
del oppi 30 år. Mye av det trenger å skiftes ut og noe er også feil . Vi trenger derfor å få gjort
e n skikkelig innsats m ed å oppdatere skiltene på Krokskogen .

I løpet av det siste året h ar vi nedlagt stor innsats på flere av stiene. Mørkgonga ble sikret
bedre, vi har lagt gangbaner på O ppkuven , og vi har ut viklet ny sti fra Jørgenhytta til
Elstangen . DNT Oslo og Omegn har også overtatt ansvaret for den lokale stidelen N es -
Sundvollen . I tille gg h ar v i også startet og skifte ut skilt og har gjennom de siste året skiftet /
sat t opp om lag 200 skilt innenfor kommunene.

M ange av stiene starter nede ved bebyggelsen. Dermed kan en komme seg inn i skogen uten å
reise sæ rlig langt. De tte er et viktig tilbud som nærmiljøtiltak. E n kan gå en kort tur, eller
fortsette innover på de merkede stiene, nærmest så langt en vil.

DNT Oslo og Omegn har ansvar for sti ene nord til Damtjern, der Ringerike Turistforening
overtar.

Behov for skilt
Hole : ca 35
Ringerike : 50

Oversikt over punkter med der vi ønsker infotavler
Damtjern 1 stk 70*50 cm
Løvlia 1 stk 70*50 cm
M yrsetra 1 stk A3

Aktivitet og Informasjonsarbeid
Området her er mye brukt, både av lokale, av hyttefolk og tilreisende fra regionen for øvrig
som ønsker en tur i skogen. DNT Oslo og Omegn har hytt e n e Jørgenhytta, Myrsetra ,
Presthytta og Mustadkroken, som i fjor hadde totalt 2326 overnattinger. Mange bruker også
stede ne som dagstu rmål. Flere av våre lokale turlag arrangerer også turer i dette området.
I forbinde lse med nymerkingen vil en få oppslag i lokalpresse og vårt eget nettsted .

Dugnadsinnsats
DNT Oslo og Omegn har to avdelinger av «Rutegruppa», K rokskogen nord og K rokskogen
Sør , som sørger for det praktiske mtp merking og vedlikehold av stiene. Det er ca 1 5 personer
som er tilknyttet arbeidet i dette området. DNT Oslo og Omegn har vedlikeholdt stier i
Oslom arka siden 1926, og fortsetter å gjøre dette.



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ho le . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)



Oversiktskart over de blåmerkede stiene i Ringerike . OBS - her gjengitt med rød farge.
(hentet fra UT.no)
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