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Dette er 
DNT - Edru Livsstil

DNT - Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for rusfrihet, fred og menneskeverd.

Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter vi søkelyset mot 
hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, politikk 
og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.
Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider 
for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser.
Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasje-
ment.

Vår visjon er:

Åpen og inkluderende
DNT – Edru Livsstil skal være en 
organisasjon med stor takhøyde. Vi 
skal holde døra åpen for alle som 
har valgt en edru livsstil, uavhen-
gig av hvorfor. Alle som kommer 
inn skal ønskes velkommen til og 
inkluderes i vårt sosiale fellesskap.

Engasjert
DNT – Edru Livsstil er engasjert 
i saker knyttet til rus generelt og 
kampen for rusfrie møteplasser i 
lokalsamfunn spesielt.

Modig og utfordrende
DNT – Edru Livsstil utfordrer eta-
blerte holdninger og vaner om-
kring bruk av rus i det offentlige 
rom. Vi skal utfordre politikere til 
å prioritere innbyggernes behov 
for trygge og helsefremmende lo-
kalsamfunn framfor næringsin-
teresser.

Respekt og toleranse
DNT – Edru Livsstil skal bidra til 
å skape trygge, inkluderende lokal-
samfunn hvor alle innbyggere har 
mulighet til positiv livsutfoldelse. 

Toleranse og respekt er grunnleg-
gende verdier i dette arbeidet

Kunnskapsrik
DNT – Edru Livsstils arbeid skal 
være basert på kunnskap. Vår rolle 
er å spre kunnskap og bevisstgjøre 
medlemmene våre, politikere og 
andre interessegrupper om forde-
lene ved å skape en alternativ rusfri 
kultur i lokalsamfunn.

Medlemsfordeler

Vi har fortsatt med medlems-
fordeler/rabatter hos en rekke 
ulike aktører i 2019: KNIF for-
sikring, Langedrag Naturpark, 
Bø Sommarland, Eikedalen, 
FjordLine, Thon Hotels, Smart 
Hotels, Brilleland og Leske.no. 
Disse har blitt promotert via 
våre SOME, i medlemsblad og 
nyhetsbrev. 

Nettside

Vår nettside heter 
www.edru.no 

Her finner du informasjon om 
prosjektene, lokallag, med-
lemstilbud, medlems-
bladet m.m.

Medlemsbladet 
«Edru Livsstil» 

Bladet kom ut med fire num-
mer i 2019. Papirutgaven 
hadde  85 abonnenter ved 
årsslutt. Et økende antall 
medlemmer velger å motta 
e-post om å lese bladet på 
nett. Siste blad ble sendt alle 
husstandsmedlemmer.
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På rett kurs mot større innflytelse

Når vi nå avslutter året 2019 og går 
inn i et nytt år passeres en historisk 
milepæl. Norges eldste avholdsor-
ganisasjon har rundet 160 år.

Organisasjonens rolle har vært å 
spre kunnskap og bevisstgjøre våre 
medlemmer, politikere og andre 
interessegrupper om fordelene ved 
å skape en alternativ rusfri kultur 
i lokalsamfunnet. Når vi avslutter 
ett år er det vanlig at man tar opp 
status og gjør seg noen refleksjo-
ner samtidig som man retter blik-
ket fremover. Vi skal også i frem-
tiden være en organisasjon i vekst 

og utvikling og vi må derfor hele 
tiden sørge for å være fleksibel og i 
dynamisk bevegelse. 
For mange år siden fikk Norge sin 
første verdensmester i Rally. Da 
vinneren skulle entre seierspal-
len, opplever vi noe merkelig. For 
øverst på pallen ved siden av Petter 

Solberg står også en annen per-
son.  Det var kartleseren. Uten 

denne personen ville nok 
vinneren aldri ha kommet 
i mål, og han hadde nok 
havnet i skauen både en 
og flere ganger. Hvis nor-
ske politikere i fremtiden 
skal komme i mål med 
en mest mulig restriktiv 

ruspolitikk er det en nød-
vendighet at DNT – Edru 

Livsstil fortsetter som kartle-
sere og veiledere for politikerne 

og det norske folk. Slik vi også har 
vært i 2019.
I 2019 har vi fått 370 nye betalen-
de medlemmer. Medlemmene er 
fundamentet i organisasjonen. Et 
økende medlemstall er ett viktig 
skritt på veien for å oppnå større 
innflytelse. DNT – Edru Livsstil 
har jevnlig kontakt med våre søs-
kenorganisasjoner i de nordiske 
land, der vi utveksler erfaring, de-
ler kunnskap, diskuterer strategi og 
oppmuntrer hverandre. Vi er også 
svært takknemlig for det viktige 

arbeider Juba og Juvente driver. 
Hver av disse organisasjonene er 
representert på våre landsstyremø-
ter. 
For de som drar ut på en trenings-
tur er pulsklokken ofte like viktig 
som gode joggesko. Dette fordi 
pulsen ofte er et bilde på kroppens 
tilstand. «Det er hele tiden viktig å 
kjenne pulsen i organisasjonen»,-
sier vi. Et annet ordtak sier: «Når 
forandringens vind blåser, bygger 
noen vindskjerm, mens andre byg-
ger vindmøller». Skal vi overleve i 
framtiden og ikke bli lagt i bakken 
av en motvind er det svært viktig å 
være fremoverbøyd og tørre å ten-
ke nytt. Det er de som er våkne og 
våger, som blomstrer, får innflytel-
se og respekt.
Her mener jeg DNT – Edru Livsstil 
har vist dyktighet. Også i 2019 har 
vi hatt stabilitet både når det gjel-
der tilskudd og bemanning. Vi har 
entret nye talerstoler på større are-
naer, og her kan nevnes Idrett uten 
alkohol, Eldre alkohol og ensom-
het og Sammen uten. Landsmøtet 
satset friskt på medlemsverving 
med positive og nødvendige re-
sultater og det jobbes kontinuer-
lig med organisasjonsutvikling og 
medlemspleie. 
Min konklusjon er at vi er «På rett 
kurs mot større innflytelse».



I 2019 var det 160 år siden den offisi-
elle stiftelsesdagen for organisasjonen. 
29.desember 1859 samlet Asbjørn 
Kloster 120 personer i Stavanger. 
Ideen hadde han hentet fra England, 
Irland og USA. I 1875 ble organisa-
sjonen landsomfattende under navnet 
Det Norske Totalafholdsselskab, og 
Kloster var første leder. Det ble åpnet 
kontor i Oslo, og alt fra 1861 kom 
bladet «Menneskevennen» ut, et 

Kilde:
«125 år for alles vel» DNT 1984 342 s. av 
Haakon Odd Christiansen, Arne Fjørtoft, 
Stein Fossgard, Per Fuglum og Jens Risdal 

organ for landets første avholds-
forening i Stavanger. I 2017 endret 
landsstyret bladets navn til «Edru 
Livsstil», og utgis nå fire ganger i året. 

Organisasjonens navn og logo har 
endret seg noe gjennom historien. 
På landsmøtet i Kristiansand i 2015 
ble organisasjonens navn endret fra 
Det Norske Totalavholdsselskap til 
DNT – Edru Livsstil. I medlemstall 

hadde organisasjonen sitt toppår i 
1913 med 139 500 medlemmer, 1 433 
lokallag fordelt på 29 fylker. I 2019 
har DNT – Edru Livsstil registrert 
2 120 medlemmer, 54 lokallag og 14 
distrikt fordelt på 14 fylker.

Landsmøtet
21. – 23.juni møttes 87 personer 
til landsmøte på Jæren Folkehøg-
skole på Klepp. 67 var delegater. 
Ordfører i Klepp kommune, Thor-
bjørn Hovland, ønsket velkommen 
før leder, Sigmund Kroslid åpnet 
landsmøtet. 

Kulturreise til Flor&Fjære
Fredagen var det duket for kul-
tur. Det ble guidet om Jæren og 
oljehovedstaden på bussturen til 
Stavanger. Båtturen i Ryfylket var 
i strålende solskinn før ankomst 
øya Sør-Hidle og Flor&Fjære. Et-
ter ankomst ble det omvisningen 
i parken, som gav innblikk i tre 
generasjoners lidenskap for å lage 
en av Norges vakreste parker med 
trær i alle størrelser, blomster i alle 
regnbuens farger, fossefall, karper 
i dammer og hvite sydenstrender 
omgitt av tropiske palmer, bonsai-
træt og bambus. Og til slutt en de-
likat buffet før hjemreise til Klepp.

Landsmøtet
Også ved dette landsmøtet forelå 
forslag om navneendring, Roga-

land distrikt ønsket «Alltid edru» 
mens lokallagene i Trondheim 
og Røbekk ønsket at bokstavene 
“DNT” skulle fjernes. Begge navne-
forslagene falt. Forslaget til Ruspo-
litisk plattform og arbeidsplan som 
tar for seg strategiarbeid på hoved-
områdene alkoholpolitikk, media, 
eiendom og medlemsverving ble 
vedtatt, og landsstyret ble gitt full-
makt til å bruke inntil en million 
kroner av kapitalen til storsatsing 
på verving og organisasjonsutvik-
ling i to nye år.

Kontingent
Årlig kontingent er 100 kroner. 
Førsteårskontingent, kontingenten 
for personer under 25 år og med-
lemmer i Juba/Juvente er 50 kro-
ner. All innmelding etter 1. oktober 
gjelder også påfølgende år. 

Det forelå forslag som førte til ved-
taksendringer. Disse ligger her: 
https://edru.no/wp-content/uplo-
ads/2019/10/vedtekter-DNT-Ed-
ru-Livsstil-2019.pdf 
Endringer er markert med kursiv. 

Gro Løhaugen er spesialist i kli-
nisk psykologi og nevropsykolog, 
og leder i dag kompetansesenteret 
for barn med medfødte russkader i 
Helse Sør-Øst. Hun holdt fagsemi-
nar om barn som er utsatt for rus i 
fosterlivet.

Lørdagskvelden ble det arrangert 
160-års jubileumsfest for 104 med-
lemmer og gjester. Alle bærere av 
Klostermedalje var invitert på or-
ganisasjonens regning, 16 Klos-
termedaljebærere deltok. Kristi-
ansand Avholdslag var ansvarlig 
for årets landsmøtelotteri, noe som 
gav organisasjonen en inntekt på 
110 000 kroner. Det ble servert tre-
retters festmiddag sammen med 
humørfylt kåseri av stortingsrepre-
sentant Geir Toskedal. Operatalen-
tet Tobias Vigrestad Mellemstrand 
(16) akkompagnert av Morten 
Helvig på piano, samt sang og mu-
sikk av Olav og Torill Tofte stod for 
kulturprogrammet. Spesialbestilt 
festkake gjorde en fin avslutning på 
jubileumsfesten. 
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Landsstyret og ansatte

Landsstyret
Fra venstre: Hallgeir Grødeland, Leiv Magnus Haugs-
gjerd, Tone Teppen, Jostein Solbakken, Elisabeth Kris-
tiansen og Rune Væting. Egil Hitland og Are Husby var 
ikke til stede da bildet ble tatt.

Sigmund Kroslid, leder (fram til landsmøtet) 
Jostein Solbakken, leder (etter landsmøtet)
Eidar Tøllefsen, 1.nestleder (fram til landsmøtet) 
Leiv Magnus Haugsgjerd, 1.nestleder (etter landsmøtet)
Tone Teppen, 2.nestleder
Elisabeth Kristiansen, styremedlem
Egil Tunheim, styremedlem (fram til landsmøtet)
Hallgeir Grødeland (etter landsmøtet)
Karl Eidsheim, vara (fram til landsmøtet)
Sven Ove Egeland, vara (fram til landsmøtet)
Hallgeir Grødeland, vara (fram til landsmøtet)
Egil Hitland, vara (etter landsmøtet)
Rune Væting, vara (etter landsmøtet)
Are Husby, vara (etter landsmøtet)

I 2019 ble det holdt ni landsstyremøter (mot 
seks sist periode) og behandlet 49 saker (mot 
38 sist periode). I arbeidsutvalget (AU) ble 
det holdt åtte møter (mot sju sist periode) og 
behandlet 43 saker (mot 24 i sist periode).

Ansatte
Administrasjon:
Marit Barene, generalsekretær, Knarvik 
Hilde Rivera, org.sekretær, Knarvik
Maria J. Zafar, org.sekretær 
(vikariat første halvår), Knarvik  

Prosjektledere:
Linda Hagewick, «Verving og organisasjons-
utvikling», Knarvik
Helga Bognø, «Eldre, alkohol og ensomhet», 
Knarvik   
Åsmund Kleivenes, «Idrett uten alkohol», 
Molde 

Organisasjonskonsulenter:
Magne Richardsen, Øst-Norge, Oslo
Daniel H. Nilsen, Sør-Norge, Kr.sand
Kristine Aarø, Midt-Norge, Molde 

Kampanjer

• Dropp Facebookfylla i ferien  
– en kampanje som resultat av en  
resolusjon fra landsmøtet 

• Hvordan skal du feire? (se s. 16) 

• Sober October (se s.18)  

• #drikkmindreopplevmer (se s.18)
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Nedlagte lag

Øyslebø Avholdslag, Laudal Av-
holdslag, Bø Avholdslag, Avhold-
slaget Vårbrudd (medlemmene er 
flyttet til Tjølling Avholdslag) og 
DNT - Fana Edru livsstil (med-
lemmene er flyttet til Edru Livsstil 
Arna/Bergen).

Nystiftede lag 

DNT – Edru Livsstil Marnadal er 
et nytt lag bestående av de gam-
le lagene Øyslebø Avholdslag og 
Laudal Avholdslag. Sober Gamers 
(nettverkslag) ble også stiftet i 
2019.

Nettverkslag 

Sober Gamers er et nettverkslag 
som ble stiftet høsten 2019 med 
13 medlemmer i “guildet” ved års-
slutt. Det har vært stort interesse 
for laget, og aktiviteten trekker 
omlag 55 spillere.
Også Edru Livsstil Sporty startet 
opp sitt virke i 2019. Nettverksla-
get tilbyr aktiviteter for medlem-
mer og andre som er glad i fysisk 
aktivitet, men ble ikke registrert 
som lag før nyttår. 

Klostermedaljen er DNT – Edru 
Livsstils høyeste utmerkelse. 
Medaljen blir tildelt etter forslag 
fra landsstyret eller etter kunn-
skap om aktuelle kandidater som 
landsstyret blir kjent med fra dis-
triktsstyrene, og blir tildelt perso-
ner som innenfor organisasjonen 
har gjort en fremragende innsats 
i lags-, distrikts- eller landssam-
menheng. Medaljen blir utdelt av 
representant fra landsstyret, oftest 
leder eller generalsekretær. I 2019 
har landsstyret behandlet fire søk-
nader, to av søknadene omhandlet 
to personer, og har vedtatt medal-
je i samtlige søknader. I 2019 har 
følgende medlemmer mottatt 
Klostermedaljen: Teodor Teiste-
dal, Bodvar Sølvberg og Johannes 
Nedrebø, Marit Lende og Jonas 
Lende, Terje Vindenes. 

Sosiale medier 
(SOME) på Internett  
Den sentrale Facebooksiden er 
svært aktiv. I 2019 har vi lagt ut 
saker flere ganger i uken. Face-
book-siden har over 1600 likere 
og over 1600 følgere. På Instagram 
har vi jobbet målrettet med å føl-
ge relevante brukere og oppdate-
re jevnlig med bilder fra aktivitet, 
stands, saker fra bladet o.l. Vi har 
nå over 1300 Instagramfølgere. 
Vi opplever godt engasjement, og 
kommuniserer også med følgere 
på både Facebook og Instagram. 
Administrasjonen har bare delvis 
brukt Twitter. Ansvaret for SOME 
har blitt fordelt i personalet.
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Nyhetsbrev
Nyhetsbrev blir sendt ut på e-post 
til abonnenter en gang i måneden. 
Her oppdaterer vi abonnentene 
på tre-fem ulike saker fra nettsi-
den, prosjektene eller annen info. 
I 2019 sendte vi ut 12 Nyhetsbrev.   

Klostermedaljen

Lagsutsendinger 

I 2019 ble det sendt ut tre Lagsut-
sendinger, på e-post til de som har 
det, i posten til resten. Lagsutsen-
ding er et brev som bindeledd mel-
lom administrasjonen og lagene, 
og forteller bl.a. hva en arbeider 
med i administrasjonen, prosjekte-
ne og landsstyret. Vedlagt er også 
landsstyreprotokoller o.a. aktuelle 
dokumenter. Lagsutsendingene ble 
sendt til leder av alle lag og distrikt 
i tillegg til kontrollkomitéen og 
landsstyret med vara. 



Samarbeid med andre 
organisasjoner 
For å få til et vellykket samarbeid 
er vi avhengig av velvilje fra sam-
arbeidende organisasjoner. I 2019 
har vi samarbeid med flere organi-
sasjoner Juba (DNT – Edru Livss-
tils barneorganisasjon),  Juvente 
(vår ungdomsorganisasjon), KNIF, 
Kristent Interkulturelt Arbeid 
(KIA), Av-Og-Til, Actis, Forbun-
det Mot Rusgifter (FMR), IOGT i 
Norge, Studieforbundet Næring og 
Samfunn, Lykkepromille, Frivillig-
het Norge (samarbeidsforum for 
frivillige organisasjoner) og Fon-
det for Forsking og Folkeopplys-
ning om Edruskap (FFFE).  

Internasjonalt arbeid 
Den internasjonale virksomheten 
til DNT – Edru Livsstil er foran-
kret i Movendi International (tid-
ligere IOGT International). DNT 
– Edru Livsstil er også medlem i 
Nordisk Godtemplarråd (NGR) 
hvor generalsekretær Marit Bare-
ne er representant i arbeidsutval-
get. NordAN er vår plattform for 
nordisk alkohol- og narkotikapo-
litikk. Vi har godt samarbeid med 
vår svenske søsterorganisasjon 
IOGT-NTO. DNT – Edru Livsstils 
solidariske arbeid internasjonalt er 
rettet mot Jarso i Etiopia. Lands-
møtet bevilget øremerkede midler 
til forebyggingsarbeid i Jarso i Eti-
opia på landsmøtet i 2015. Lands-
styret har fulgt opp dette vedtaket 
også i 2019 med bevilgning på 
51 405 kroner. 
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Målet med det politiske arbeidet er å opprettholde og målrette det mangeårige frivillige al-
koholpolitiske engasjementet til aktivistene i DNT – Edru Livsstil og bidra til å spre dette til 
lokalsamfunnet ellers. 

Ruspolitiske utvalg 
Utvalget har hatt hovedansvaret 
for det politiske arbeidet. Utvalget 
hadde to møter i 2019. 
Ruspolitisk utvalg har bestått av 
Sigmund Kroslid, leder (før lands-
møtet), Jostein Solbakken, leder 
(etter landsmøtet), Anders En-
gelskjønn, Frank Henriksen og 
Elisabeth Kristiansen. Magne Ric-
hardsen/Marit Barene (sekretær). 
Marie Jahren Fludal (etter lands-
møtet).

Lokallagenes 
innsats
Fokuset på politikk vekker enga-
sjement hos flere av medlemmene 
våre, og flere lag støtter opp om et 
felles arbeid: arrangerer lokalpoli-
tiske debatter, skaffer ruspolitiske 
handlingsplaner og alkoholpolitis-
ke retningslinjer, skriver leserinn-
legg, tar dokumenter opp til disku-
sjon og lar høre fra seg i politiske 
prosesser. Men forbedringspoten-
sialet er stort. 

Arendalsuka 

Den årlige Arendalsuka er en mø-
teplass for interesse- og veldedige 
organisasjoner, politiske partier og 
statlige etater for å debattere sam-
funnsutfordringer og presentere 
løsninger på disse. I år omhandlet 
flere hundre arrangement helsere-
laterte temaer, men få tok for seg 
rus generelt eller alkohol spesielt. 
Derfor har vi grunn til å være stolt, 
for vår egen organisasjon stod som 
arrangør av to seminarer med al-
kohol som tema. Fem ansatte stilte 
i ulik grad på vår alkoholpolitisk 
stand under uken, og flere med-
lemmer stilte som frivillige. Under 
uken deltok vi også i debatter, var 
i dialog med folk som kom innom 
standen og vervet medlemmer. I 
2019 ble det her vervet noe over 20 
medlemmer. En egen brosjyre som 
presenterte alle lokallagene i Aust- 
og Vest-Agder ble delt ut. Vi had-
de også produsert en brosjyre som 
omhandlet problematikken eldre 
og alkohol. Arendalsuka gir en god 
mulighet til nettverksbygging, og 
vi mener dette er en arena hvor vi 
bør fortsette å markere alkohol-
politikk som tema. Personalet og 
frivillige som trengte overnatting 
leide en hytte sammen med For-
bundet Mot Rusgift. 9

Alkoholpolitisk arbeid

Debatt om nøytral alkoholemballasje

Landsmøtets resolusjon om utvidet alkoholmerking endte med å handle 
om nøytral alkoholemballasje – et tema som tok helt av. Ikke bare be-
lyste Bergens Tidende saken, også flere avisers ledere valgte å skrive om 
temaet, så temaet fikk god oppmerksomhet. Dagsnytt 18 viste også in-
teresse for saken, og inviterte generalsekretær Marit Barene til debatt om 
nøytral alkoholemballasje og innholdsmerking mot Ingunn Jordheim, 
generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening. - Merking 
handler om kunnskap til forbrukerne, slik at man kan ta de beste valgene 
for egen helse, sa Barene og la vekt på at undersøkelser viser at folk har 
bekymringsverdig liten kunnskap om skader og sykdom knyttet til alko-
hol, noe DNT – Edru Livsstil mener myndigheten bør gjøre noe med.
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Verving og 
organisasjonsutvikling

Prosjektet «Verving og organisa-
sjonsutvikling» startet opp 1. janu-
ar 2018. Prosjektet skulle gå over 2 
år, men i juni 2019 vedtok lands-
møtet satsing på verving i ytterlige-
re to år. Linda Hagewick har vært 
prosjektleder i 2019 med hovedan-
svar for verveteamet, og Daniel H. 
Nilsen har vært ansatt som organi-
sasjonskonsulent på Sørlandet med 
verving som hovedoppgave. Nilsen 
har også arbeidet for lokallaget i 
Kristiansand i denne perioden. 
Verveteamet sentralt har ellers 
bestått av Magne Richardsen i en 
delstilling med hovedfokus på Øst-
landet og Kristine Aarø i Molde 

Vervestatistikk:                     2018                           2019
Vervet av ansatte:                269 medlemmer       202 medlemmer 
Vervet av andre:                 276 medlemmer      158 medlemmer 
Meldt inn selv:                      24 medlemmer           10 medlemmer 

Vervet totalt:                          562 medlemmer       370 medlemmer 
 

Avgang:                                 218 medlemmer    332 medlemmer

med nedslagsfelt Midt-Norge.
Det har vært mye verveaktivitet på 
mange steder rundt om i landet i 
2019. I denne prosjektperioden var 
målet å oppnå 400 nye medlemmer. 
Det har derfor vært vervestands på 
kjøpesenter og butikker hvor vi 
også har hatt god synlighet, på ar-
rangement hvor vi har hatt stands 
og aktiviteter og det har blitt gjen-
nomført digital verving på sosia-
le medier. Vi har i tillegg markert 
ulike temadager i vervearbeidet. 
Noen av de ansatte har hatt frivil-
lige med seg på stand, i sør nesten 
hver uke gjennom hele året. DNT – 
Edru Livsstil har også blitt presen-

tert og promotert på arrangement 
og aktiviteter som våre egne pro-
sjekter har arrangert eller deltatt 
på, disse har i liten grad bidratt til 
nye medlemmer. Verveteamet har 
også arbeidet med organisasjons-
strukturens utviklings- og forbe-
dringspotensiale i perioden.

I 2019 ble det vervet 430 medlem-
mer, bare 370 av dem betalte kon-
tingent. Av de vervede betalende 
medlemmene stod ansatte for 202, 
mens 35 medlemmer vervet til 
sammen 158 nye medlemmer. 
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Verving og 
organisasjonsutvikling

I Midt-Norge har vi hatt or-
ganisasjonskonsulent i 100 
prosent stilling. Lokallagene i 
Kristiansund og Molde dekker 
det meste av lønnskostnadene. 
I februar ble Kristine Aarø til-
satt i jobben. Hun har kontor i 
Molde sammen med prosjekt-
leder for Idrett uten alkohol. I 
Molde har konsulenten hatt an-
svar for aktivitet i lokallaget, og 
i Edru Livsstil Røbekk har hun 
drevet ungdomsklubb annen-
hver fredag. Beklageligvis har 
det vært utfordrende å drive 
denne på grunn av få voksenle-
dere, og i november valgte man 
å legge ned aktiviteten. Også i 
nabokommunene har konsu-
lenten hjulpet til med store og 
små arrangement. Eksempel-
vis i Ålesund og Kristiansund. 
Under fadderukene stilte kon-
sulenten også i Trondheim, 
Volda og Molde med stands. I 
tillegg har konsulenten stått på 
vervestand for de ovennevnte 
lagene. 

Edru Livsstil i 
Sør-Norge og 
Rogaland
Organisasjonskonsulent i sør er 
Daniel Haraldsson Nilsen. Han har 
hjemmekontor, og lokallaget Kristi-
ansand Avholdslag har dekket deler 
av kostnadene med stillingen. Ho-
vedarbeidet har bestått av verving, 
og i gjennomsnitt har konsulenten 
vervet mellom 5-8 medlemmer 
ved hver vervestands. Flere frivil-
lige har også stilt opp regelmessig 
og lagt ned mye tid i frivillig ver-
vearbeid noe som har resultert i 
mange nye medlemmer. I Kr.sand 
har konsulenten hatt ansvar for en 
del av lokallagsaktiviteten. I tillegg 
har han bidratt med lokallags- og 
medlemspleie i nærliggende lag og 
distrikt og til verving for lokall-
laget i Stavanger som i 2019 valgte 
å satse på medlemsvekst. I løpet av 
seks måneder fikk Stavangerlaget 
mange nye medlemmer, men in-
gen av de nyvervede ønsket å en-
gasjere seg i lagsarbeidet. Dette er 
i tråd med trendene vi ser i landet 
hvor folk ser ut til å ønske færre og 
færre frivillige verv. Dette er ikke 
en utfordring som bare Stavanger 
står overfor, men gjelder hele lan-
det. Konsulenten har også deltatt 
i arbeid i både eldreprosjektet og 
studentprosjektet i 2019.

Vervemateriell
Det er blitt produsert mye nytt 
materiell i 2019: Roll-ups og fly-
ers er designet og trykket til alle 
tre prosjektene og til verving. Vi 
har fortsatt å tilby vervepremi-
er til nye medlemmer. Nyvervede 
medlemmer kan velge mellom å 
få mobilnødlader med logo gra-
tis eller betale 50 kroner ekstra og 
få med bluetooth-høyttaler med 
logo. Premiering er et viktig verk-
tøy i vervearbeidet. I 2019 fortsat-
te derfor vervekampanjen for våre 
medlemmer, hvor vi ville premie-
re de medlemmene som vervet for 
organisasjonen med valgfritt ga-
vekort. Vervepremiene i 2019 har 
kostet gjennomsnittlig 52 kroner 
per medlem.

Edru Livsstil i 
Øst-Norge 
 
Mangeårig organisasjonskonsulent 
på Østlandet, Magne Richardsen 
har vært ansatt ved Oslokontoret 
med arbeidsfelt politikk og ver-
ving. I 2019 har han vært leid ut til 
Actis Oslo Akershus i 50 prosent. 
Ved årsslutt var han også utleid 20 
prosent til Forbundet Mot Rusgift. 
Konsulenten har bidratt til poli-
tisk høringsarbeid, samt verving 
på Østlandet, i nord-Norge og på 
Vestlandet.

Edru Livsstil i 
Midt-Norge 
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Eldre, alkohol og ensomhet  

Høsten 2016 søkte DNT – Edru 
Livsstil Helsedirektoratet om pro-
sjektmidler for treårsperioden 
2017 –2019 til pilotprosjektet ”El-
dre, alkohol og ensomhet”.  I 2019 
mottok prosjektet 882 250 kroner 
inkludert overføring av ubrukte 
midler 57 250 kroner fra året før.

Helga Bognø er prosjektleder i en 
50 prosent stilling. I tillegg har ad-
ministrasjonen bidratt til organise-
ring av arrangement, seminarer og 
reiser, standsarbeid, produksjon og 
design av utstyr, økonomi m.m.

Mål
Hovedmålene i prosjektet er å sette 
større og bredere fokus på temaet 
eldre, alkohol og ensomhet, bry-
te ned tabu og skam, skape debatt 
om skjenkepolitikk mot sykehjem, 
skape dialog rundt eldre- og al-
koholpolitikken, gi informasjon 
til den godt voksne befolkningen 
om helsekonsekvenser av alkohol- 
og medisinbruk, og arbeide for å 
få kunnskap om rus og eldre in i 
grunnutdanningen til helse- og so-
sialfaglige profesjonsutdanninger.

Presse og synlighet
Prosjektet har hatt flere større 
presseoppslag: Dagbladets ved-
legg «Livet som senior», Bergen 
Arbeiderblad (BA), Nettavisen og 
Sunnhetsbladet i tillegg til flere 
fagsaker i vårt eget medlemsblad. 
Påsken 2019 deltok prosjektleder i 
et radioprogram i P1 der eldre og 
alkohol var tema. Også medlem-
mer av styringsgruppen har hatt 
pressesaker innenfor temaet eldre 
og alkohol. Prosjektet fronter ofte 
eldretematikk gjennom SOME, og 
vi opplever interesse for sakene 
gjennom tilbakemeldinger, likes, 
kommentarer og delinger. 

Møter med samarbeidspartnere 
og oppsøkende virksomhet
Prosjektet har vært i kontakt med 
Fagforbundet sine pensjonist-
grupper og pensjonistforbundet 
sentralt har fått en presentasjon 
av prosjektet. Det har vært gjort 
oppsøkende arbeid rettet mot fle-
re kommuner i 2019. I tillegg har 
prosjektet vært ute med foredrag 
og møter i en rekke andre miljøer: 
Trasoppklinikken i Oslo, Adminis-
trasjonen og Byrådsavdeling for 
helse og omsorg i Bergen kommu-
ne, Eldrerådet i Bergen kommune, 
Avdeling for psykisk helse og rus i 
Lindås kommune, Verdighetssen-
teret ved Bergen Røde Kors, Bi-
kuben Brukerstyrte Senter i Bodø, 
Universitetet - campus Bødø, Vei-
viserprosjektet ved UIS, NKS Sa-
nitetsforening - administrasjon og 
flere lokallag, NKS Veilednings-
sentre i Sør-, Øst- og Midt Nor-
ge, AA, Den kristne legeforening, 
Nasjonalforeningen for folkehelse 
m.fl.

Eldrekonferansen 

NY LIVSFASE 
– NYE VANER? 
Ahus Oslo - 5. mars 

Prosjektleder Helga Bognø
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Markedsføring
Det har vært rettet et betydelig 
arbeid med markedsføring. Dette 
gjelder kommuner, flere organisa-
sjoner på helse- og rusfeltet, fagor-
ganisasjoner, seniorsentre, pensjo-
nistforeninger, Senioruniversiteter, 
Kirkens Bymisjon, Utdanningsin-
stitusjoner og Sjømannskirken for 
samarbeid og satsing mot felles 
mål.  

Undervisning ved høyskoler
Arbeidernes opplysningsfond har 
en videreutdanning for helsefag-
arbeidere innen geriatri og psy-
kisk helse. Her har prosjektleder 
holdt undervisning for nye elever. 
Høyskolen på Vestlandet og Vi-
tenskapelig Høgskole - tverrfaglig 
videreutdanning i gerontologi har 
også invitert prosjektleder inn for 
undervisning.

Frivillig innsats
Det er lagt ned betydelige krefter og 
frivillighet gjennom standsarbeid, 
materiellutdeling under seminar 
og leserinnlegg. Også styrings-
gruppen bidrar frivillig gjennom 
å gjennomføre foredrag kostnads-
fritt og bistå prosjektleder med 
innspill til forskning. De gir også 
innspill til foredrag, drøftings- og 
pressesaker. Styringsgruppen har 
heller ikke tatt ut honorar.

Styringsgruppe
Styringsgruppen består av Arvid 
Skutle, forskningsdirektør, Ber-
gensklinikkene, Monika Kvalavåg, 
forskingskoordinator, Bergenskli-
nikkene, Ingebjørg Ryningen, lege 
med spesialisering i indremedisin 
og B-gren innen geriatri, Haralds-
plass Diakonale Sykehus, Bergen 
(HDS) og Ruth Marie Steinsland 
Donovan, høyskolelektor, Høysko-
len på Vestlandet (HVL). 
Helga Bognø er leder og sekretær 
for gruppen.

Konferanser og foredrag
05.03. A-hus: «Eldrekonferan-
senm Ny livsfase –nye vaner» - et 
samarbeidsprosjekt 
11.04.  Kr.sand kommune: pro-
sjektleder holdt foredrag i Kristi-
ansand kommunestyresal sammen 
med NKS veiledningssenter og 
rusteamet i Kristiansand
15.08: Arendalsuka: politisk på-
virkningsarbeid gjennom stand og 
samtaler. Frokostseminar på Clari-
on hotell Tyholmen. Prosjektleder 
var konferansier, og bl.a. generalse-
kretær i DNT – Edru Livsstil, Marit 
Barene deltok med innlegg i tillegg 
til tre eksterne foredragsholdere
07.09.  Foredrag ved Sjømannskir-
ken i Malaga, El Campanario 
01.10. Foredrag på dagskonferan-
se i Ullensaker kommune
01.10. Seniorseminar på Seni-
ordagen i samarbeid med Stiftel-
sen Bergensklinikkene (SBK) på 
Grand selskapslokaler i Bergen.

DNT – Edru Livsstil 
arrangør av to seminarer 
under Arendalsuka
Frokostseminaret «Ny livsfase- nye vaner?» 
ble arrangert torsdag morgen på Clarion hotell 
Tyholmen. Fire foredragsholdere stod på pla-
katen. Generalsekretær Marit Barene innledet 
seminaret. Ingebjørg Ryningen, lege og spesi-
alist i geriatri, snakket om eldres drikkevaner. 
Hun vektla påvirkningen alkohol har på el-
dres helse og presenterte hvilke konsekvenser 
dette kan få. Grete Herlofsen, generalsekretær 
for Sanitetskvinnene presenterte NKS’ arbeid 
på rusfeltet. Og før en avsluttende sofadialog 
mellom de fire, som ble ledet av prosjektleder 
Helga Bognø, fikk vi et innblikk i det å være 
medavhengig gjennom unge Merete Almås 
som snakket om egenlevd erfaring rundt det å 
ha en bror som har vært rusavhengig.
Om Idrett uten alkohol seminaret, se s. 17.



Idrett uten alkohol
Høsten 2007 søkte DNT – Edru 
Livsstil Helsedirektoratet om pro-
sjektmidler til Idrett uten alkohol 
for første gang. I 2008 fikk prosjek-
tet et tilskudd på 540 000 kroner. 
Prosjektet ble tildelt 2 365 000 kro-
ner i 2019.

Ansatte og kontor
Åsmund Kleivenes er prosjekt-
leder. I tillegg har Hilde Rivera, 
Linda Hagewick og Marit Barene 
bidratt i delstillinger. Prosjektet 
har hovedkontor i Molde, men dri-
ver sin virksomhet rundt om i hele 
landet. 

Mål
Hovedmålet i prosjektet er å drive 
rusforebyggende og holdningsska-
pende arbeid rettet mot utøvere, 
foreldre, trenere og ledere i idret-
ten. Norges Idrettsforbund for-
teller gjennom sitt regelverk at de 
øsker en alkoholfri idrett. I praksis 
er det ulikt hvordan idretten prak-
tiserer å “arbeide mot bruk av al-
kohol i idrettslig sammenheng”. 
Prosjektet IUA ønsker å bidra til at 
idretten når sitt mål om å være al-
koholfri sone, spesielt der barn og 
unge ferdes. 

Presse og synlighet 
Treningskolleksjon: IUA har en 
kolleksjon med treningstøy for salg 
til alle som vil fronte en alkohol-
fri idrett. Vi har designet og solgt 
trenings- og konkurransetøy i høy 
kvalitet for både sykling, løping og 
langrenn. Vi har lagt stor prestisje 
i å lage eksklusivt og attraktivt tre-
ningstøy med et tydelig budskap.

Idrettsambassadører/forbilder: 
Gode forbilder har stor påvirkning 
på barn og unge. IUA har flere top-
pidrettsutøvere i ulike idretter i 

Norge i vår «stall», som markeds-
fører alkoholfri idrett og en sunn 
livsstil overfor barn og unge, både 
på idrettsarrangement, i media, i 
SOME og ellers i lokale klubber og 
idrettslag. I 2019 har vi hatt flere 
hundre idrettsambassadører som 
konkurrerer i Norge og ellers i ver-
den, og som har frontet alkoholfri 
idrett ved hjelp av IUA. Dette er 
mye takket være de gode avtalene 
vi har inngått med idrettslag. 
Blant våre verdiambassadører 
har vi i 2019 fått inn Silje Opseth 
(bronsevinner på skihopp), Salum 
Kashafali (to verdensrekorder, ett 
NM-gull og ett VM-gull i friidrett) 
og Ezinne Okparaebo (Nordens 
raskeste kvinne gjennom alle ti-
der). IUA får reklameplass på ut-
valgte idrettsutøvere sine drakter, 
biler og nettsider. Dette er målret-
tet og rimelig markedsføring for en 
alkoholfri idrett. Ved hjelp av våre 
idrettsforbilder opplever vi at vi 
har “skapt oss et navn”, vært synlige 
og fått godt fotfeste, spesielt på fri-
idrettsarenaen.
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Samarbeidspartnere og oppsø-
kende virksomhet
IUA har også i 2019 arbeidet for 
å nå folk som ikke er knyttet til 
idrettslag:

Vi har i en årrekke vært en av Knar-
vikMilas viktigste samarbeidspart-
nere, og gjennom dem når vi ut til 
8000 deltakere i alle aldre på ulike 
arrangement den første uken i sep-
tember. IUA profilerer alkohol-
fri idrett både ved å markere seg 
i løyper med deltakere, banner i 
målområdet, informasjonsfilm på 
stadion og stand inne på området. 
I tillegg er det kontraktfestet i sam-
arbeidet at alle deler av arrange-
mentet skal være helt alkoholfrie.
 
I mars 2019 inngikk vi et samar-
beid med Holmenkollen Skifesti-
val om å arrangere rusfri sone på 
Frognerseteren under Holmen-
kollen Skifest. Vi ble tildelt plass i 
det mest belastede publikumsom-
rådet, Camp Steinalderåkeren, der 
vi sammen med KRIK inviterte til 
alkoholfri idrettsfest med kafé, bål-
panne, DJ, kommentator og kon-
kurranser. Arrangementet ble en 
ubetinget suksess, og Holmenkol-
len Skifestival meldte om eneståen-
de tilbakemeldinger fra egne funk-
sjonærer, helsepersonell, media og 
publikum. 

Idrettsarrangement/profilering
Arrangement som IUA avtalefestet 
at alle deler av arrangementet skul-
le være rusfrie i 2019, var Norna-
lekene, Framolekene, Åsaneløpet, 
Fløibanen opp, Bergen Fjord Tour, 
KnarvikMila og Eliteseriekamper 
i håndball i Bergen. Arena, Kristi-
ansand.EM i friidrett for landslag 
på Sandnes. Junior-NM friidrett, 
Sigdal.NM friidrett, Hamar.

Samarbeid med idrettslag 
IUA samarbeider med noen av 
Norges største idrettslag om å lage 
en mal for hvordan andre idretts-

lag kan arbeide holdningsskapen-
de i klubbene sine. Samarbeidet 
innebærer et omfattende rusfore-
byggende arbeid som ansatte og 
frivillige i idrettslagene skal utføre 
med hjelp og rettledning fra IUA. 
Ved å inngå dette samarbeidet tar 
klubbene et tydelig standpunkt. 
Sammen med IUA skal klubbene 
bygge en trygg plattform for barn 
og unge i idrettslaget og i nærmiljø-
et. Idrettslagets frivillige og ansatte 
skal jobbe aktivt for å utsette unges 
alkoholdebut og skape trygge are-
naer. Idrettslagene vi samarbeider 
med skal og motivere eliteutøverne 
sine til å være gode rollemodeller 
med tydelige retningslinjer for tre-
nere og foreldre. De skal fremme 
en alkoholfri idrett på alle sine ar-
rangement, og på arrangement der 
utøverne deres deltar. 
En av samarbeidsklubbene, Fana 
Idrettslag er en breddeklubb med 
stort nedslagsfelt - en klubb som 
allerede er kjent for å være god på 
holdningsskapende arbeid, også 
når det gjelder antidoping. Vi opp-
lever samarbeidet vårt med Fana IL 
som spesielt godt, med en ledelse 
som tar oppgaven vi har gitt dem 
på alvor. Logoen vår er godt synlig 
på arenaer, biler og på alt konkur-
ranse- og treningstøy, og er hyppig 
å se på TV og i nyheter siden klub-
bens utøvere stadig kommer på 
pallen i nasjonale mesterskap. Vi 
får også komme jevnlig på besøk 
med foredrag.

Vi har i flere år hatt som mål å få 
en fot innenfor Norges Idretts-
forbund, og i 2019 inngikk vi et 
omfattende samarbeid med sær-
forbundet Norges Volleyballfor-
bund. I september startet vi opp 
et pilotprosjekt i klubbene KFUM 
Volda Volleyball, Vestli I.L. Vol-
leyball og Hinna Volleyball, der de 
tre klubbene fikk midler fra pro-
sjektet og to av våre lokallag til å 
drive et lavterskel fredagstilbud 
for ungdom. Tilbudet fikk navnet 
Smashing fredag, og konseptet har 
nå landet på formen lek og moro 
med ball, et varmt fellesmåltid og 
teenvolley-turnering. Teenvolley 
er et nyutviklet konsept med regler 
som gjør at spillere kan møte hver-
andre på tvers av nivå, og der spil-
leglede og følelse av mestring står i 
sen trum. Formålet med Smashing 
fredag er å nå ungdom som har falt 
ut av eller ikke har funnet seg til 
rette i den organiserte idretten, og 
tilby dem en rusfri fredagsaktivitet 
uten konkurransepress eller krav 
til prestasjon. 
De har også knyttet til seg foreldre 
som har engasjert seg som frivil-
lige. Med klubbene har vi avtale-
festet arenareklame og logo på alle 
spillerdrakter, at klubben skal ar-
beide alkoholforebyggende, og at 
det aldri skal bli servert alkohol i 
sammenhenger der folk under 18 
år er til stede. Vi skal òg få komme 
på besøk minst en gang i året med 
foredrag og stand på klubbarran-
gement. 
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Markedsføring 
Nye nettsider for IUA er skredder-
sydd for å nå ut til målgruppen vår, 
og inneholder også en ressursbank 
som alle som vil fronte idretten 
som alkoholfri sone kan benytte 
seg av.
Prosjektet satser hardt på å nå ut 
med budskapet om flere alkohol-
frie soner, og jobber målrettet hver 
uke for å få flere idrettsinteresserte 
følgere i SOME. I 2019 la vi en ”in-
sta-takeover” inn i kontrakten med 
våre verdiambassadører. 

Her overtar toppidrettsutøverne 
kontoen i en uke for å dokumen-
tere treningshverdagen, gjerne i 
oppkjøringen mot en profilert tev-
ling. Vi får stadig flere følgere, og vi 
opplever å ha fått innpass i mange 
ulike kretser i Idrettsforbundet. Vi 
deler relevant stoff, fremmer verdi-
ambassadørene våre og sprer kam-
panjene på Facebook. 
 
Politisk påvirkning
I 2019 har vi merket økt aktivitet 
fra toppidretten rundt spørsmålet 
om å få utvidet mulighetene til å 
skjenke alkohol på idrettsarenaer 
under arrangement. IUA har en-
gasjert seg i debatten gjennom avi-
sinnlegg og brev til kommunesty-
rer og politikere.

Kampanjearbeid
Kampanjen «Hvordan skal du fei-
re?» ble lansert i september 2019, 
og er spredd i SOME. Kampan-
jen retter et kritisk blikk mot det-
te spørsmålet som ofte går igjen 
når reportere intervjuer utøvere i 
målområdet. Om du akkurat har 
gjennomført Birken, blitt serie-
mester eller har vunnet OL-gull, 
er sjansene store for at journalis-
ten ønsker å fiske fram at en slik 
bragd selvsagt må feires med alko-
hol. Med kampanjen vår ønsker vi 
å bryte denne opplagte koblingen, 
og gjøre mediene oppmerksomme 
på at de ved å ufarliggjøre og na-
turliggjøre alkohol som belønning, 
motarbeider Idrettsforbundets ret-
ningslinjer om alkohol. Vi ønsker 
også å få toppidrettsutøverne til å 
reflektere over hva de svarer når 
de får spørsmål som ”Nå skal det 
vel smake godt med en liten fest?”, 
og ha i mente at de er forbilde for 
blant annet 900 000 barn og unge i 
den organiserte idretten.
Verdiambassadør Lars Granberg, 
en av Norges beste terrengsyklis-
ter, åpnet kampanjen i forbindelse 
med sin tredje strake seier i Ultra-
birken, og han ble fulgt av Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen. I 2020 er 
skihopper Silje Opseth og sprinter 
Ezinne Okparaebo klare.

Arendalsuka

Under Arendalsuka hadde Idrett 
Uten Alkohol egen stand en hel 
dag, takket være et tilbud fra vår 
paraplyorganisasjon Actis som lån-
te ut standplass til medlemsorgani-
sasjonene. Prosjektleder Kleivenes 
og generalsekretær Barene byttet 
på å stå standsvakt. Det ble vervet 
seks nye IUA-ambassadører denne 
dagen. 

Sykkeltøyet fra Idrett uten alkohols treningskolleksjon.
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Konferanser og foredrag
23.06. Foredrag om Idrett uten 
alkohol på DNT – Edru Livsstils 
landsmøte på Klepp.
16.08. Seminar på Arendalsuka: 
- Alkohol, trening, prestasjon og 
restitusjon v/ Ph.d-stipendiat Ida 
Lysdahl Fahrenholtz. 
- Hvordan drive et alkoholfritt 
idrettslag v/ Lene B. Stuhr, mar-
kedssjef Fana IL. 
- Presentasjon av Idrett uten alko-
hol v/ prosjektleder Kleivenes
25.09. Foredrag for 200 ungdom-
mer i Fana-atleten. 
23.11. Foredrag om alkohol, tre-
ning, prestasjon og miljø på Molde 
folkehøgskole.

Ambassadører
IUA har til sammen rekruttert 7000 
ambassadører. Å være ambassadør 
for IUA innebærer å våge å ta til 
orde for at idretten skal være en al-
koholfri sone. De som ikke er am-
bassadører gjennom idrettslagene 
vi samarbeider med, men som har 
registrert seg hos oss direkte, får 
tilsendt den tekniske IUA-trøy-
en vår som de blir oppfordret til å 
trene og konkurrere i så ofte som 
mulig. Vi opplever at det blir stadig 
mer attraktivt å være ambassadør 
for IUA, spesielt blant unge.

Frivillig innsats
Vi anslår at det i 2019 ble lagt ned 
omlag 1500 frivillige arbeidstimer 
i prosjektet. 

Styringsgruppe
Styringsgruppen består av Helge 
Brekke, Kjell Pettersen, 
Anne-Kristine Aas, Marit Bare-
ne, Maria Jacobsen Zafar (før-
ste halvår)/Linda Hagewick (an-
dre halvår), Hilde Rivera (andre 
halvår) og prosjektleder Åsmund 
Kleivenes. Gruppen skal sikre at 
IUA på en mest mulig effektiv måte 
når ut til hele landet og alle typer 
idrettsgrener/-arrangement gjen-
nom våre kontaktpersoner, ambas-
sadører og støttespillere.
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Sammen uten - Nettverk 
forebygger ensomhet
«Sammen uten» er et studentpro-
sjekt som skal fremme alkoholfri 
samværskultur som et viktig ele-
ment i forebygging. Intensjonen 
er å gjøre det lettere å delta alko-
holfritt på fadderukeopplegget. I 
juni ble prosjektet tildelt 400 000 
kroner fra Helsedirektoratet etter 
anke. Prosjektet kom dermed sent 
i gang, og overførte 76 00 kroner i 
ubrukte midler til 2020.

Mål
Hovedmålene i kampanjen er å 
skape aksept for det å ikke drikke 
alkohol, øke aksept for å si nei til 
alkohol, samt øke andelen ikke-
drikkere under fadderukene.

Studentkampanje, stand og film

I 2019 gjennomførte vi student-
kampanjen ved åtte campuser, 
Trondheim, Volda, Molde, Bergen, 
Stavanger, Sandnes, Kristiansand 
og Oslo. I 2018 produserte vi tre 
korte kampanjefilmer om å respek-
tere andres valg. I 2019 er filmen 
«Parken» profilert gjennom kino-
reklame hos Capa, og ble vist på 
Odeon kino i Oslo, begge kinoer i 
Bergen, Tr.heim og Stavanger un-
der fadderukene. I følge Capa var 
antallet besøkende 69 371 kino-
gjengere. «Parken» er den eneste 
av de tre filmene som har tale, og 
er nå blitt tekstet. «Parken» har 

også vært vist på reklamefrie dager 
på TV2 i påske og jul. 80 plakater 
med lenke til en opplysende ar-
tikkel om inkluderende student-
liv ble hengt opp. Plakatene har et 
fengende bilde og spørsmålet «Er 
du blant de 3 av 5?» - med formål 
å trigge nysgjerrigheten til å finne 
ut hva spørsmålet dreier seg om. 
Vi hadde godt besøkte stands og 
gjennomførte mange gode samta-
ler med studenter. Vi delte ut 1500 
flyers med tre korte budskap:

Sosiale medier (SOME)
I 2019 ble studentkampanjen pro-
motert på Facebook og Instagram 
under fadderukene med emne-
knaggen #drikkmindreopplevmer. 
Sakene ble godt belyst og tagget.

Prosjektgruppe
Det ble opprettet prosjektgruppe 
høsten 2019 som bestod av Elisa-
beth Kristiansen, Helena Hitland, 
Are Husby og Marit Barene. Pro-
sjektgruppen hadde bare ett møte 
i 2019 ettersom tildelingen kom 
nokså sent på året.

«Sober October»
En kampanje som har slått an i 
flere land de siste årene er Sober 
October. 

Målet er å få folk til å avstå fra alko-
hol i oktober. I 2019 gjennomførte 
vi kampanjen i Norge. Hovedmålet 
er å hjelpe folk flest til å si nei til al-
kohol, og sette spørsmålstegn ved 
hvorfor vi drikker uten å ha lyst til 
det. Å kutte ned på eller kutte ut al-
koholen en hel måned kan ha flere 
positive effekter og gi god gevinst. 
Facebook-siden Sober October ble 
derfor opprettet, og hver dag i ok-
tober la vi ut tips, råd, oppskrifter, 
utfordringer, konkurranser m.m. 
for å motivere de som valgte Sober 
October til å fullføre valget om en 
hvit måned.
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Økonomi
De frivillige organisasjonene i Norge baserer mye av 
aktiviteten sin på tilskudd fra staten, både til drift og 
til prosjektarbeid. Dette gjelder også for DNT – Edru 
Livsstil. I tillegg har organisasjonen mottatt gaver, lot-
teriinntekter, arv, kontingent og momskompensasjon. 

Inntekter
Den totale inntekten i 2019 var på 7 425 698 kroner. 
Av dette utgjorde bevilgninger fra Helsedirektoratet 
5 117 036 kroner fordelt som følger: 3 571 036  kro-
ner ble tildelt tilskuddsordningen «Aktivitetstilskudd 
til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak» fordelt på 
tre prosjekter og 1 546 000  kroner var driftstilskudd. 
Driftsstøtten blir regnet ut fra medlemstall og antall 
lag i antall fylker. 
DNT – Edru Livsstil mottok i 2019 momskompensa-
sjon på 557 628 kroner, hvorav 125 280 kroner ble for-
delt på lokallag som oppfyller regelverket om morsre-
fusjon.  
Av gaver og lotteriinntekter fra lag og distrikt kom det 
inn 956 037 kroner og 17 196 kroner i private gaver. 
Medlemskontingenten var på 162 526 kroner. Lands-
styret har tidligere gjort vedtak om at 50 kroner av 
kontingenten per betalte medlem ved årsslutt går til-
bake til lokallaget. Lag med god inntekt ble oppfordret 
til å gi kontingentrefusjonen i gave til sentralt arbeid. I 

2019 gav omlag halvparten av lagene kontingentrefu-
sjonen til sentralt arbeid mens den resterende halvpart 
trengte pengene til eget arbeid i lokallagene. Lands-
styret takker hjertelig for alle gaver som medlemmer, 
lag og distrikt har gitt til sentralt arbeid i 2019. 

Utgifter
Utgiftene i 2019 var på i alt 8 009 671 kroner. Det ble 
satset betydelig på vervearbeid og prosjekt- og kam-
panjearbeid i henhold til arbeidsplanen for året. Det 
har også vært god politisk aktivitet, og jubileums-
landsmøtet på Klepp i juni hadde et større budsjett 
enn et vanlig landsmøte. Det er gjennomført tiltak 
og aktiviteter på områdene idrett, eldre, ensomhet, 
forebyggingsarbeid for studenter, kampanjer - og ikke 
minst storsatsing på verving. 

Resultat
Driftsresultatet viser et underskudd på 395 552 kro-
ner. Dette er i henhold til budsjett vedtatt på lands-
møtet i 2017 som gav landsstyret fullmakt til å bruke 
inntil 1 500 000 kroner av kapitalen i 2018/-19 i for-
bindelse med vervekampanjen som ble presentert på 
landsmøtet i Molde. To personer ekstra har dermed 
vært ansatt i 2019 hovedsakelig til dette formålet. 

Leiv Magnus 
Haugsgjerd har 
signert elektronisk
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