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GI BESKJED OM FEIL ELLER MANGLER

Kjære fjellvandrer! Du er Stavanger Turistforenings 
viktigste inspektør. Som medlem, medeier og gjest i 
STFs enorme nettverk av hytter og merkede stier er 
sjansen stor for at det er du som først oppdager at noe 
mangler eller går i stykker. Meld ifra med å fylle inn 
skjemaet under «feil og mangler» på 
www.stf.no/feilmangler

Her kan du rapportere mangler eller forbedringsfor-
slag du har oppdaget på tur. Takk for hjelpen!

Kjære turleder. 
Du er vår fremste ambassadør. Tusen takk for ditt 
bidrag og at du er med og sprer turglede til andre!

FØR TUREN:
Følgende utstyr hentes/ordnes i Stavanger Turistforening:
- Deltagerliste og utfylt risikovurderingsskjema
- Sjekke at buss/båt, fergekort/billetter/kuponger er OK
- Eventuelt nøkler (bom/hytte)                  
- Førstehjelpsutstyr
- Sjekkliste og nødprosedyrer for turledere (= dette heftet) 
- Kart og kompass, evt. GPS
- Ekstra utstyr i henhold til sikkerhetsvurdering av turen
Alt utstyr som lånes skal registreres og kvitteres ut av turleder.

Annet utstyr som turleder bør ha med:
- Kniv, fløyte, tau
- Sovepose, liggeunderlag
- Lommelykt og fyrstikker
- Vindsekk

VED AVREISE:
Turlederen møter 30 minutter før avreise. Deltagerne krysses av på 
turlederens liste og henvises inn på båt/buss/ privatbiler.

STF skal alltid vite nøyaktig hvem som er med på overnattingsturene. 
Gi beskjed om endringer i deltakerlisten til STFs turledertelefon 
416 80 928. Meldingen besvares ikke, men blir automatisk arkivert i 
våre register. Send SMS eller les inn melding med:
- ditt etternavn og turnummer
- navn på turdeltakere som ikke har møtt på turen
- navn på nye turdeltakere

ENDRING AV OPPSATT RUTE:
Send SMS / les inn beskjed til STFs turledertelefon 416 80 928 om 
endret rute hvis mulig, eller legg igjen skriftlig beskjed på hytta.

NØDSAMBANDET på hyttene gir deg direkte kontakt med sentral-
sykehuset. Det skal kun brukes:
- når det er behov for medisinsk rettledning eller hjelp
- for å forhindre leteaksjoner
Følgende hytter i Ryfylkeheiene har nødsamband: 
Holmevatn, Bleskestadmoen, Stranddalen, Krossvatn, Vassdalstjørn, 
Hovatn, Storsteinen, Kringlevatn, Storevatn, Taumevatn, Sandvatn

Mobiltelefonen fungerer kun på noen få hytter som Langavatn, 
Sandsa, i bakkene over Storevatn, Melands Grønahei, Flørli. Ellers må 
man opp i høyden for å få mobilkontakt. 

VED ANKOMST TIL HYTTEN:
Alle turdeltakerne skriver seg inn i hytteprotokollen. Turleder hjelper 
til med organisering av sengeplasser. Fellestur har ikke fortrinnsrett 
til senger. Vær behjelpelig for andre besøkende. Turleder påser at det 
blir gitt en orientering om branninstruks på hytten og at hyttereglene 
følges, disse henger på hytta. Velg gjerne en brannansvarlig i tur-
følget.

ETTER TUREN:
Levere muntlig eller skriftlig rapport til ansvarlig gruppekontakt i ad-
ministrasjonen. Lever inn lånt turutstyr snarest, tørket og i god stand. 
Gi beskjed om det er feil/ mangler ved utstyret.
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HVIS UHELLET ER UTE:
Generelle forhåndsregler:

Som turleder er det forventet at du til enhver tid er beredt til å ta 
ansvar dersom det oppstår en ulykke eller alvorlig situasjon.
Rådfør deg med medisinkyndige i gruppa om nødvendig.
Hovedregelen er at ledelsen i STF holder kontakt med media. 
Om du må snakke med media, uttal deg kun om fakta, ikke 
spekulasjoner. Ikke ta stilling til skyld.

Hovedregler ved ulykker 
Vurder din egen og gruppas sikkerhet 
Varsle 113
Utøv livreddende førstehjelp 
Ta ledelsen
Få oversikt over situasjonen 
Ivareta gruppa 
Varsle STFs beredskapstelefon 51520900. De holder   
kontakt med media og andre berørte 

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP 
Varsle  113. Du må gjerne sende noen andre for å varsle 
Førstehjelp etter ABCDE - prinsippet 
AIRWAYS. 
Sikre frie luftveier 

BREATH. 
Puster den skadde? Hvis ja, stabilt sideleie. 
Hvis nei, HLR 30:2. Bruk strake armer. Brystkompresjonene 
bør være 4-5 cm dype med en frekvens på 100 i min. Hvis mykt 
underlag under pasienten, legg noe hardt under ryggen som ski 
eller ryggsekk. Fortsett til hjelpen kommer! (Avsluttes om det ikke 
er  tegn til liv etter ca 1 time og om hjelp ikke er kommet innen  da).

CIRCULATION. 
Se etter blødninger. Stopp blødning og hold skaden høyt. 

DISABILITY. 
Sjekk bevegelsesgrad. Observer. 

EXAM. 
Undersøk den skadde. 

Få kontroll på ulykkestedet, unngå forverring av situasjonen 
Hold resten av gruppa samlet. Flytt dem eventuelt til tryggere 
grunn. 
Forsøk å stabilisere situasjonen til den skadde, hold   
pasienten varm. 

Når det må hentes hjelp 
Om den skadde ikke kan gå selv, eller dere ikke er i stand til  
å frakte vedkommende, må det gås etter hjelp. 
Minst 2 personer må gå. Gå bare om forsvarlig. Turleder  
bør bli hos den skadde. 
De som henter hjelp må ta med seg nødvendig utstyr, kart,  
kompass, hodelykter mat, varme klær, utstyr for overnatting. 
Ta det med ro. Ikke lag nye ulykker. 
Ha en plan B, før det gås etter hjelp.

Ved dødsfall 
Vurder din egen og gruppas sikkerhet 
Varsle 113 
Få oversikt over situasjonen og samle gruppa 
Varsle STFs beredskapstelefon 51520900. De holder  kontakt 
med media

Vurder om været tilsier at du må lede gruppa videre til hytta. Sett i så 
fall to godt utstyrte deltakere til å holde vakt ved den døde. 
NB! Varsling av pårørende er en oppgave for politiet 
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Ved savnet turdeltaker:
Samle gruppa 
Innhent informasjon fra de andre i gruppa, sikre siste   
observasjon 
Hvis forsvarlig, organiser et begrenset søk 
Varsle 113
Varsle ledelsen i STF på STFs beredskapstelefon 
51520900.
Vurder om du må lede resten av gruppa fram til hytta 

Ved sykdom:
Vurder om deltakerene kan ta seg fram til nærmeste hytte.
Kartlegg omfanget og vurder faren for smitte.
Varsle hytta dere skal til.
Tilkall medisinsk personell.
Yte medisinsk førstehjelp.
Isolere syke mennesker for å hindre videre spredning.
Frakte de berørte ut av området.
Sørge for at turen gjennomføres som planlagt for resten av  
deltakerne dersom medisinsk forsvarlig.
Avvikle turen dersom det ikke er medisinsk forsvarlig å   
fortsette.

Redning med helikopter:
Det kreves horisontal flate 25x25 m.
Marker landingsplassen (i snø kan kaffe e.l. hjelpe).
Fjern alle løse gjenstander, som ski, sekker, poser o.l. langt  
vekk fra landingsplassen for å hindre skade
Vink, eller marker med lys/bål
Stå foran landingsplassen med vinden i ryggen.
Vent på klarsignal før du nærmer deg helikopteret. Huk   
deg ned når du nærmer deg.

Ved brann:
Ta ledelsen, sammen med bestyrer eller hyttevakt.
Varsle alle på hytta.
Sett i gang slukkeforsøk.
Evakuere alle i hytta.
Varsle 113
Få oversikt over eventuelle skadde, og yt livreddende førstehjelp
Samle alle hyttegjestene på et sted.
Vurder om andre bygninger må brukes til overnatting.   
Vurder gjestenes utstyr, om det må deles ut utstyr, og om  
gjestene må bevege seg til annen hytte/bygning så nær   
som mulig.
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