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Del 1 Informasjonsheftet for turledere             
 
VELKOMMEN SOM TURLEDER/INSTRUKTØR  
Om heftet  
I dette heftet har vi samlet nyttig informasjon om turlederens/instruktørens plikter og praktisk informasjon. 
Heftets Del 1 gjelder for alle våre turledere og instruktører, mens Del 2 er aktuell ut i fra hvilken type tur / 
deltakergruppe du skal lede.  
 
Du må lese igjennom heftets Del 1 og relevant Del 2 før hver tur. Viktige endringer forekommer fra år til år.  
 
Begrep og forkortelser brukt i heftet  
Aktivitet = Tur, kurs, aktivitet og arrangement i fjellet  
TI = Turledere, medturledere, aktivitetsledere og instruktører  
 

Planlegg for turglede!  
Turlederen/Instruktøren er DNT Oslo og Omegns ansikt utad og har en viktig rolle som DNT-ambassadør og for 
at turen blir vellykket. Friluftsliv er glede! Som TI er det viktig å formidle turglede til deltakerne. Det er også viktig 
å kose seg på tur som turleder. Turlederens turglede og entusiasme smitter lett over på deltakerne. Det samme 
gjør dessverre turlederens usikkerhet og stress, men dette kan man heldigvis lett unngå ved å forberede seg godt. 
Nøkkelen til en vellykket tur for både deltakere og turleder er nesten alltid gode forberedelser og god planlegging. 
Ikke nøl med å kontakte oss på kontoret hvis det er noe du lurer på.  
 
Lykke til med planleggingen og god tur til fjells!  

 
 
Hilsen alle oss  
i aktivitetsavdelingen  
i DNT Oslo og Omegn  
 
 



INFORMASJON FØR, UNDER OG ETTER AKTIVITETEN  
1.1. FØR AKTIVITETEN  

 
Her følger informasjon som det i forkant av turen kan være nyttig å sette seg inn i.  

 
Kompetanse  
Det er turleders /instruktørs ansvar å sørge for å ha nødvendig kompetanse. Kurs som er avtalt med 
fagansvarlig gruppe i aktivitetsavdelingen.  
 

Evne 

Det er turleders ansvar å velge tur etter evne.  
 

Instruks for turledere og instruktører  
Se heftets Del 2.  
 

Programmet for aktiviteten  
Les nøye gjennom programmet for din aktiviteten på www.dntoslo.no/aktivitet/ i god tid før start. Det er viktig 
at aktiviteten gjennomføres i tråd med det som står i programmet, sånn at deltakerne får det de forventer. 
Dersom noe er feil eller uklart, gi beskjed sånn at vi kan få rettet opp dette så snart som mulig. Les også den 
engelske versjonen hvis det er en «engelskspråklig» aktivitet.  
 

Risikovurdering av fellesturer og kurs  
Alle plikter å sette seg inn i aktivitetens risikomomenter før start. Benytt skjemaet «Risikovurdering fellesturer 
og kurs – DNT Oslo og Omegn» som du får tilsendt ved tildeling av oppdraget eller kan laste ned på 
www.dntoslo.no.  

 
Oppmøte og transport  
Se heftets Del 2 for mer informasjon.  

 
Turledermappa og felles utstyr  
Alle TI vil motta en turledermappe med deltakerliste, reiseplan, kart, rekvisisjonsbok og evt. passasjerliste, 
billettinformasjon, selvbetjeningsnøkkel, førstehjelpspose (til nye turledere), vindsekk m.m. Hovedturleder er 
også ansvarlig for felles utstyr som trengs på turen /kurset. Se eventuelt Del 2 for mer informasjon om utstyr. 
Henting av turledermappe og felles utstyr avtales med administrasjonen.  
 
Rekvisisjonsbok  
På andre omslagside i rekvisisjonsboken står en veiledning i bruk og utfylling av rekvisisjonene. Dere skal verken 
motta eller undertegne regninger eller selv legge ut beløp av betydning. Det anbefales å gjøre opp på hytta 
kvelden før avreise. OBS: Proviantuttak på selvbetjeningshytter skal ikke føres ved opphold på hytter som eies 
av DNT Oslo og Omegn. Her er det tilstrekkelig å fylle ut rekvisisjonen med antall i rubrikkene losji, frokost, niste 
og middag. Rekvisisjon benyttes også på de fleste transportstrekningene (busser, båt, taxi etc).  
 
Reiseplan  
Alle TI får en reiseplan hvor eksakte avreise- og ankomsttider for kommunikasjonsmidler og for hyttene står 
oppført. Hvis tidene i reiseplanen ikke stemmer må dere gi beskjed til DNT Del 1  
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Oslo og Omegn i turlederrapporten som sendes inn i etterkant av turen. Feil som kan ha stor betydning for 
etterfølgende turer bør meldes hurtigst mulig pr. telefon til DNT Oslo og Omegn. Hyttene har laget mat og 
reservert senger, derfor må ikke turplanen endres uten tvingende grunn. Hvis turen likevel må legges om, skal 
hyttene og DNT Oslo og Omegn v/Aktivitetsavdelingen gis beskjed.  
 
Visittkort med telefonnummer ved ulykker  
På visittkortet som er festet ved turledermappa står det hvem som skal varsles dersom ulykken skulle være ute.  
 

Forsikringsordninger for DNT Oslo og Omegn  
Se punkt 1.5.  
 

Sett deg inn i deltakerinformasjonen  
Beskrivelsen for aktiviteten inneholder linker til viktig informasjon som alle deltakere har bekreftet å ha lest ved 
påmelding. Sett deg godt inn i denne informasjonen.  
 

1.2. UNDER AKTIVITETEN  
 
Det første møtet med deltakerne  
Det er viktig at TI gjør seg til kjenne og ønsker alle deltakere velkommen til aktivitet med DNT Oslo og Omegn.  

 
Informasjon  
TI skal til enhver tid sørge for at deltakerne er godt nok informert om programmet for aktiviteten/dagen og 
praktiske forhold.  
 

Dagsrytmen  
Tidspunkt for neste dags avmarsj fra hytta bestemmes av TI dagen før. Frokost på de betjente hyttene serveres 
vanligvis fra kl. 08.00. Ankomst til neste hytte skal være i god tid før middag, som vanligvis starter mellom kl. 18 
og 19. Hovedrast, der alle deltakere samles, blir tatt omtrent midtveis.  
 

Kart og kompass  
Bruk kartet aktivt under hele turen. Orienter deltakerne om hvor de befinner seg og oppfordre gjerne 
deltakerne til å bruke kartet selv.  
 

Gjeldende fysiske/psykiske krav for deltakelse  
Kunden har bekrefte å ha lest og godkjent våre «Vilkår for deltakelse» ved bestilling. Dette inkluderer 
fysiske/psykiske krav for deltakelse:  
«Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt 
utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra 
DNT Oslo og Omegn. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen.” Se Vilkår for deltagelse under 
pkt. 11 på våre nettsider her: www.dntoslo.no/vilkarfordeltagelse/ Del 1  
Vi gjør oppmerksom på at dette er siste utvei. Prøv å finne andre løsninger først.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innkvartering på betjente hytter  
TI må presentere seg og spille på lag med vertskap/betjening på hyttene. Få rede på om det er spesielle 
spisetider, forholdsregler, rutiner og bestemmelser og fortelle dette videre til deltakerne. Husk at du som TI er 
representant for DNT Oslo og Omegn og skal være bindeleddet mellom hytta og deltakerne.  
 
Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose på fortrinnsvis fire- til sekssengsrom, hvis ikke annet er spesifisert 
i programmet. Dette gjelder også TI. Enkelte dager blir hyttene overfylte og da er det viktig at også du bidrar til 
å finne gode løsninger. Løsningen kan da bli sovesal eventuelt madrass på rommene dere blir tildelt. På 
betjente hytter hvor gruppen ligger to døgn eller mer, beholdes vanligvis reserverte senger også øvrige netter. 
Dusj er inkl. i prisen på DNT Oslo og Omegns betjente hytter. Dusj på de private hyttene betales av den enkelte. 
Hvis noen i gruppa har behov for spesiell diett, (vegetar, glutenfritt o.l.), så gi betjeningen en påminnelse om 
dette ved ankomst, selv om dette også er notert på bestillingen.  

 
Innkvartering på selvbetjeningshyttene  
Skriv alltid gruppen inn i besøksprotokollen. Ved ankomst på selv- og ubetjente hytter er det turlederen sitt 
ansvar at gruppa med alle navn skrives inn i hytteprotokollen med henvisning til nummer på rekvisisjon, som 
alltid skal legges i safen på hytta.  
Fordeling av senger  
På hytter uten hyttevakt er det TI som er ansvarlig for fordeling av senger til gruppa. Prøv å finne smidige 
løsninger i forhold til romfordeling som også ivaretar de andre gjestene. Sørg for at hyttereglene overholdes og 
at eventuelle andre gjester også har det bra. Husk at grupper ikke har forhåndsreservert sengeplass. På hytte 
med hyttevakter vil disse fordele sengeplasser.  
Mat på selvbetjeningshyttene  
På www.dntoslo.no/fjellhyttene/ vil du finne oversikt over det matutvalget som finnes på 
selvbetjeningshyttene. Husk at plassering av matlager/proviantrom vil variere på de ulike hyttene, slik at det på 
enkelte hytter er kun ett matlager, mens på andre hytter kan det være fordelt i begge hyttene.  
 

Avbrytelse av turen  
Hvis en deltaker avbryter turen, må de selv betale hjemreisen. Ved avbrudd, så har ikke deltaker krav på 
refusjon fra DNT Oslo og Omegn, se Vilkår for deltagelse under pkt. 8 på våre nettsider her: 
www.dntoslo.no/vilkarfordeltagelse/. Henvis deltakerne til administrasjonen ved spørsmål tilknyttet slike 
avbrudd.  
  

 



Avbrytelse av turen av arrangør/turleder  
Hvis turleder velger å avbryte turen før turen eller forlenge den av forskjellige årsaker, må deltakerne henvises 
til administrasjonen for eventuelle økonomiske oppgjør. Turleder skal ikke legge ut for deltakerne, ei heller 
avgjøre om deltakerne får dekket utgifter utover turpakken.  
 

Sikkerhet og skulle ulykken være ute  
Se punkt 1.4.  
 

Utlegg for legebesøk  
Utlegg for reise til lege underveis på turen må den enkelte deltaker selv bekoste. (Husk kvittering for eventuelt 
oppgjør m/forsikringsselskap). I nød, når sykebil/helikopter rekvireres, dekkes dette av staten uansett deltakers 
nasjonalitet.  
 

Lojalitet til DNT Oslo og Omegn  
Vi forventer at alle våre ledere er 100% lojale utad. Snakk varmt om DNTs fellesturer til deltakerne. Sørg for at 
alle deltakerne vet at de er på en tur i regi av DNT Oslo og Omegn.  
Er det ting du er misfornøyd med i forhold til din tur eller DNT generelt, må det tas opp med oss i 
Aktivitetsavdelingen eller daglig leder i DNT Oslo og Omegn.  
 

Trivsel  
Som TI spiller du en viktig rolle når det gjelder deltakernes trivsel. Det er viktig å påse at ingen av deltakerne 
faller utenfor fellesskapet. Favoriser ikke de kjekkeste eller sprekeste deltakerne. Forsøk å ”tine opp” de 
beskjedne. Følget må ikke dominere på hyttene. Husk at gruppa ikke har krav på særbehandling framfor andre 
gjester.  
 

Alkohol  
Foreningen forutsetter at TI viser måtehold. TI skal til enhver tid være i stand til å opptre resolutt og 
handlekraftig; kritiske akuttsituasjoner kan oppstå når som helst på døgnet. TI som leder turer på selvbetjente- 
ubetjente hytter og teltovernatting er det ikke lov å konsumere alkohol. For ledere av fellesturer i regi av 
Barnas Turlag og DNT Ung Oslo gjelder egne regler, se heftets Del 2.  

 
Bilder fra aktiviteten  
Vi oppfordrer TI til å ta bilder fra turene i fjellet. Informer deltakere om dette første dag. Vi bygger opp et 
bildearkiv i DNT Oslo og Omegn. Bildene bruker vi til å legge ut på internettsidene våre, til turprogrammene og 
til nyheter ol.  
 
Deltakerne har fått følgende informasjon på våre nettsider om bruk av bilder: ”Som deltaker på fellesturer 
arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse 
bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt 
bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter”. Ellers viser vi til en link om publisering av 
bilder på SoMe som er nyttig å lese: https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-pa-nett/ 
 
  

 

https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-pa-nett/


Hvordan avslutte aktiviteten  
TI skal sørge for at aktiviteten avsluttes på en slik måte at alle deltakerne får sagt takk for turen og tatt avskjed 
med hverandre. Fortell også deltakerne at de får tilsendt et evalueringsskjema digitalt når de kommer hjem.  
 

1.3. ETTER TUREN  
Innsendelse av rapport etter aktiviteten  
Turleder- og instruktørrapport skal sendes aktivitetsavdelingen umiddelbart etter endt tur. (Normalt sendes en 
questback til turlederen for utfylling digitalt.) I løpet av aktiviteten så er det viktig å notere seg saker som bør 
komme med i rapporten. En rapport til besvarelse sendes alle våre TI pr e-post etter endt aktivitet.  
 

Reiseregning  
Det er TI sitt ansvar å sende inn reiseregning etter endt tur. Turleder har fri reise og fri tur. Turleder får dekket 
reise på billigste måte fra/til hjemsted til startsted/sluttsted for turen etter gjeldende satser for 
kilometergodtgjørelse og/eller mot framlegging av billetter vedlagt reiseregning. Vi oppfordrer alle turledere til 
å benytte kollektivtransport i størst mulig grad. Reiseregningsskjema ligger på 
www.dntoslo.no/turlederskjema»  
Se også Del 2 for mer informasjon.  
 

Retur at turutstyr  
Turutstyr og turledermappe må leveres så snart som mulig etter endt aktivitet.  
  

 



1.4. SIKKERHET/FØRSTEHJELP  
Du må sørge for at du har nødvendig kompetanse innenfor førstehjelp. Nærturledere skal ha gjennomført et 4 
timers førstehjelpskurs hvert annethvert år og fjellturledere skal ha gjennomført et 16 timers førstehjelpskurs 
hvert fjerde år. Ta alltid med førstehjelpsutstyr og husk at det er ikke lov å medisinere deltakerne, siden 
turlederen ikke er helsepersonell med en åpen delegering fra en lege. Turlederen kan ha med medisin til eget 
bruk (ordinert av og i samråd med fastlege). Skulle Turlederen komme i en situasjon der de "må" medisinere 
andre, så må de konferere med AMK først, uten unntak. Turleder er til en hver tid ansvarlig for å ivareta 
sikkerheten for hele gruppen. Turleder må til en hver tid ha god oversikt. Dette gjelder både i forhold til hvor 
deltagerne befinner seg, og deres fysiske og psykiske tilstand.  
 
Skulle ulykken være ute  
Hvis det skjer ulykker som du ikke selv kan takle, er det viktig at medisinsk nødtelefon/ politi/lensmann blir 
kontaktet så snart som mulig.  
Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varslingen skje gjennom nærmeste politimyndighet.  
 
POLITI     112 (02800 - hvis det ikke står om livet)  
MEDISINSK NØDTELEFON  113  
 
Varslingen må inneholde:  
HVA er skjedd, NÅR er dette skjedd, og HVOR er dette skjedd.  
 
Ved ulykker hvor det offentlige hjelpeapparatet kobles inn skal turlederen varsle DNT Oslo og Omegn v/daglig 
leder snarest. Henvendelser fra presse, pårørende og andre skal henvises til daglig leder eller politiet. Dette er 
det svært viktig å merke seg da det kan bli stor pågang fra presse i forbindelse med en ulykke. Turleder skal ikke 
uttale seg til pressen uten at det er avklart med DNT Oslo og Omegn. Det er politiets oppgave å gi opplysninger 
om årsak, skyld, hendelsesforløpet, navn på omkomne eller skadede og andre foreliggende fakta.  
 
Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn: det skal alltid varsles minst en person fra DNT Oslo og Omegn: 
 
Daglig leder   Henning Hoff Wikborg  99100900 
Aktivitetsavd. Leder  Glenn Menkin   908 53 492 
Kommunikasjonssjef  Kari Merete Horne  90920455 
 
 
 

1. 5. Forsikringsordninger i DNT Oslo og Omegn  
 
DNT har forsikret frivillige som er medlem av Norsk Folketrygd mot ulykke. Reiseforsikringen gjelder for 
dugnadsarbeidere og turledere på reise til og fra oppdrag for DNT Oslo og Omegn, samt under selv oppdraget. 
(Forsikringen dekker ikke dugnad i form av styrearbeid og møter).  
 
Forsikringssatser:  
Reisegods: kr. 30.000,-  
Reiseulykke v/ dødkr. 200.000,- (opphørsalder: 70 år)  
Reiseulykke v/ invaliditetkr. 500.000,- (opphørsalder: 80 år)  
Forsikringen dekker også reisesyke med hjemreise: ubegrenset sum  
TI som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, dvs. bosatt i utlandet, har bare dekning for reisegods og må selv 
sørge for ulykkesforsikring i sitt hjemland. Mot framvisning av kvittering vil DNT Oslo og Omegn dekke utgiftene 
til en slik forsikring. I tillegg har foreningen en ansvarsforsikring som vil dekke DNT/turleder for eventuelle krav 
deltakere måtte kunne gjøre gjeldende etter ulykker.  
Reiseansvar kr. 10.000.000,-  
 



OM DNT – HVA ER DET DU REPRESENTERER?  
 
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer 
tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger med tilknyttede lokallag over hele landet. DNT arbeider for å fremme et 
enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for å bevare natur og kulturverdier. Det er de lokale 
medlemsforeningene som eier og driver DNTs bortimot 500 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren 
og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag 20 000 km merkede stier og rundt 7000 
km kvisteløyper. Det er viktig å merke seg at DNT sentralt er en paraplyorganisasjon for alle landets 
turistforeninger.  
 
DNT Oslo og Omegn er den desidert største medlemsforeningen i DNT med over 90.000 medlemmer i Oslo og 
Akershus. Foreningen har 121 turisthytter på fjellet og i Marka.  
22 av hyttene er betjente turisthytter og 99 er selvbetjente eller ubetjente hytter. DNT Oslo og Omegn merker 
ca. 4000 km sommerruter i fjellet med røde T og ca. 1830 km stier med blått i Oslomarka. Alt dette gjøres på 
dugnad. Om vinteren kvistes ca 2000 km vinterruter i fjellet. Foreningen merker ruter og har hytter i følgende 
områder:  
Femundsmarka, Alvdal Vestfjell, Rondane, Langsua, Jotunheimen, Breheimen, Skarvheimen, Hardangervidda, 
Dovrefjell, Reinheimen og i Oslomarka.  

 
Mer informasjon  
• • Mer utfyllende informasjon om hva som forventes av deg som TI finner du i «Turlederboka” og 
"Instruktørhåndboka".  

• • Mer informasjon om DNT og DNT Oslo og Omegn finner du på www.dntoslo.no.  

• • Se også Del 2 for informasjon tilknyttet den ansvarlige faggruppa i aktivitetsavdelingen.  
 

 
Koronaberedskap og smittevern 
 

Obligatorisk for alle turledere å lese denne siden: https://www.dntoslo.no/koronavirus/ 
Obligatorisk for alle turledere å ha gjennomført smittevernkursene på Motmate 
 

https://www.dntoslo.no/koronavirus/

