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Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i Den Norske 
Turistforening. Han er fagutdannet kokk, har tidligere drevet 
fjellstue i Jotunheimen, jobbet med mat, drikke og studentboliger 
i Studentsamskipnaden i Stavanger, vært daglig leder ved 
Gastronomisk institutt, har ledet et reklamebyrå og jobbet som 
kampanjesjef for Høyre. Utdanning fra Sjøforsvaret, hotelledelse 
fra Norsk Hotellhøgskole og en master fra Université de Reims.

Eirik Fismen, overlege ved Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Har arbeidserfaring fra Sunnaas Sykehus og Beitostølen 
Helsesportsenter. De siste 25 årene har han vært ansatt som 
overlege ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. 
Videreutdanning i psykoedukasjon, kognitiv- og metakognitiv 
terapi. Liker foto, jakt og uteliv.

Siri Meland er utdannet fra Norges Idrettshøgskole, 
med fordypning innen tilpasset opplæring og  kultur 
og idrettsforvaltning. Hun arbeidet tidlegere i Norges 
Bedriftsidrettsforbund, Bydel Helsfyr Sinsen som koordinator for 
skolefritidsordningen og styrer i Sinsen Barnehageklasse. Siri 
har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 2012. Hennes oppgaver 
er knyttet til friluftspolitisk arbeid for å fremme friluftslivets og 
organisasjonenes interesser.



Kjetil Nordås er leiar for Dale Oen Academy, eit oppdagar-år for 
ungdom mellom 15 og 20 som har hamna utanfor utdanning og 
arbeidslivet. Året er drive av The Dale Oen Experience, som har 
engasjert 70.000 barn og unge gjennom meistringsopplevingar 
og glede i naturen. Kjetil har erfaring som lærar og rektor, og har 
klokketru på at alle kan klare det dei vil, om dei får tilbake trua 
på seg sjølv.

Freddy Ulvseth, 43 år. Gift og har 2 barn. Slagrammet, jobber 
50% i Atea og 50% ufør og er 100% frivillig. Glad i båtliv, fisking og 
sykling. Regionleder i Norges Handikapforbund Agder, Leder for 
Landsforeningen for slagrammede i Agder, med i SAFO styret i 
Agder. Jeg har jobbet med IT siden -96 og er en løsningsorientert 
kreativ person som elsker utfordringer.

Inger Johanne Osland er direktør ved Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter. Ho har sin bakgrunn frå Norges 
idrettshøgskule og har tidlegare arbeid innan undervisning 
både nasjonalt og internasjonalt. Noko av det Inger Johanne er 
opptatt av er å  legge til rette for at alle skal få moglegheit til å 
delta og vere bidragsytarar. Korleis finn ein fram til dei ressursane 
ein har i seg sjølv og korleis bruke eigne ressursar til beste både 
for seg sjølv og andre.



Guro Hjelle Aamot jobbar som fysioterapeut ved Røde 
Kors Haugland Rehabiliteringssenter. I tillegg er ho involvert 
i prosjektet «Survivor of Conflict» - eit prosjekt som saman 
med United World Collage gir moglegheit for utdanning og 
rehabilitering av ungdom som er skadd i krig, eller kjem frå eit 
konfliktfullt land. Som ein del av rehabiliteringa vert tilrettelagt 
friluftsliv nytta  som ein arena for aktivitet, deltaking og 
meistringsopplevingar

Arne Osland er utviklingsdirektør på UWC Røde Kors Nordisk. Som 
en del av UWC bevegelsen, jobber skolen med utdanning som 
en forenende kraft for fred og en bærekraftig utvikling. Arne 
sin faglige bakgrunn er som lektor i nordisk språk og litteratur. 
Han har også vært aktiv i UWC sitt omfattende program for 
mer uformell læring. Han har en sterk tro på at utdannelse også 
dreier seg om dannelse – av hele personen. Mangfoldet blant 
elevene er her en viktig ressurs for læringen. 

Helen Adamson er Rådgiver for DNT Tilrettelagt i Den Norske 
Turistforening og er utdannet ergoterapeut. DNT Tilrettelagt er 
organisasjonens satsing på å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for 
personer med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer tilrettelagte 
turer og aktiviteter – både lavterskel og mer krevende, i bynære 
områder og på fjellet - og jobber for at flere av våre hytter skal 
kunne brukes av flest mulig.

André Horgen, førstelektor i friluftslivsfag (Ph.d) ved Universitetet 
i Sørøst-Norge. Arbeider til daglig med undervisning og 
forskning innenfor friluftsliv som fagfelt. Programkoordinator for 
bachelorprogrammet Friluftsliv, kultur- og naturveiledning
Phd-avhandling (2019), med tittelen «Sikkerhet og risiko i norsk 
friluftsliv og naturbasert reiseliv – en kulturhistorisk studie»


