
 

 
 



 

Leder 
Kjære turledere 
Takk for innsatsen i en krevende tid! Av sosiale medier framkommer           
det tydelig at dere har ikke ligget på latsida. Dere har delt minner og              
gått opp nye turer. Filmet turer og forklart hva som kan oppleves på             
turen. Et ondsinnet og aggressivt koronavirus skal ikke ta knekken          
på en turleder, det er jeg helt sikker på. 
Og selvfølgelig forstår jeg at situasjonen har vært både trist og           
vondt for mange, sannsynligvis også for noen av våre turledere. For           
oss alle, enten noen i vår nærhet eller noen vi kjenner er smittet, er              
det kjempeviktig å fortsette og følge rådene fra våre         
helsemyndigheter. 
I dag, andre pinsedag, hadde jeg en fin tur opp på Bjønnåsen her i              
Rælingen. Ytterst på pynten lå en koselig malt stein med følgende           
påskrift:  

Hold ut – hold avstand – hold sammen. 
Tre gode nøkkelord. Hvis vi i tillegg er flinke til å vaske oss på hendene er jeg ikke i tvil om at                      
dette skal gå bra. Jeg er heller ikke i tvil om at vi skal «reise kjerringa» etter denne pandemien.                   
DNT skal leve videre, kanskje som en enda mer inkluderende organisasjon. Med turledere             
som leder turer for deltakere som setter enda mere pris på vår vakre natur og alle                
turmulighetene Norge byr på. Og neste år vil igjen deltakerne komme fra «alle             
verdenshjørner». 
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer – gå tur med eller uten deltakere og ta vare på                   
hverandre. 
Hilsen Gerda Grøndahl 
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn. 
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Brev fra turlederstyret    
Kjære turledere 
Etter at pandemien stengte ned Norge i mars, har turlederstyret hatt flere styremøter for å se hva vi                  
kunne gjøre for dere turledere, og for DNT Oslo og Omegn. Vi skulle så gjerne gjort mye mer, og                   
vi, og mange av dere, var villige til å brette opp ermene og gjøre en innsats. Men det var ikke så                     
enkelt. 
Som kjent ble størstedelen av de ansatte i administrasjonen permittert da inntektene til DNT ble               
borte på et blunk. Heldigvis bor vi i et land hvor vi bokstavelig talt deler godene. Det betyr at ingen                    
ble stående på bar bakke av de som ble permittert – men de mistet sine daglige gjøremål. De                  
daglige gjøremålene skulle vi turledere gjerne bistått med, men regelverket for permitterte og             
permitteringer hindret oss fra det, uansett hvor mye vi kunne hatt lyst til det. 
Vi som er turledere i DNT Oslo og Omegn har det veldig godt. De aller fleste turer og                  
arrangementer er administrert og organisert ved hjelp av de ansatte. Konsekvensene av at vi ikke               
kunne overta oppgaver til de ansatte, og av at smitteverntiltakene ble som de ble, betød at de                 
fleste av våre planlagte aktiviteter og arrangement måtte avlyses eller utsettes. 
Dette har dere fått et brev fra oss om. Mange av dere har sendt positive og konstruktive                 
tilbakemeldinger på dette. Vi har oss bekjent ikke mottatt en eneste negativ tilbakemelding. Men vi               
har fått spørsmål om vi ikke likevel kunne ha gjennomført turledermøtene digitalt. Dette ble              
diskutert «opp og i mente» i et av styremøtene våre. Konklusjonen ble at vi uansett måtte ha hjelp                  
av administrasjonen til å gjennomføre et slikt møte. I tillegg tror vi at mange ser på det sosiale som                   
et ekstra puff til å møtes. Vi sier ikke at vår beslutning var den eneste rette, men dette ble utfallet                    
av turlederstyrets diskusjon om temaet. 
Norge er nå i ferd med å komme tilbake i vante former på en del områder. I DNT har hyttene åpnet                     
(med noen ekstra regler), og det er lagt ut mange nye turer. For å gjennomføre turlederoppdrag er                 
det viktig at dere gjennomfører smittevernkurs og holder dere orientert om hvilke regler             
helsemyndighetene setter. Og det er viktig at dere melder interesse for å være turledere på de nye                 
turene! Jo flere turer og bo-fast-opphold som kan bli gjennomført, jo bedre er det for foreningen og                 
for vår framtid som turledere. 
Når det gjelder framtiden for turledergruppa, har styret følgende tanker om dette: 

● Turledermøter: Vi håper å kunne starte opp igjen med turledermøtene etter sommeren.            
Hvis det fortsatt ikke er mulig med fysiske møter, vil vi prøve å arrangere dem digitalt. Et                 
annet alternativ er å gjennomføre et utendørs turledermøte. 

● Ledige oppdrag: Vi oppfordrer alle turledere til å ta de oppdrag som finnes. Det er behov                
for ekstra turledere på grunn av begrensninger i deltakerantallet. Dette gjelder spesielt på             
nærturer. 

● Kompetanse: Vi oppfordrer dere også til å opprettholde kompetansen eller lære dere noe             
nytt. Det kan være alt fra bruk av GPS til geologi, flora, fauna, historie osv. 

● Informasjon: Både administrasjonen og turelederstyret vil sende ut informasjon via mail. I            
tillegg legges det ut informasjon på vår FaceBook-side. Dere er også velkomne til å ta               
kontakt med oss i styret. 

Hvis dere har spørsmål eller gode råd til oss i turlederstyret er vi her for dere. Dere gjør en                   
kjempejobb alle sammen og er med på å danne ryggraden i DNT-systemet. 
En riktig god sommer ønskes dere alle fra turlederstyret. 
 
  

 



 

 

 
Redaktørens hjørne 
Velkommen til en ny utgave av Turleder’n. Nasjonalbiblioteket har nå tildelt tidsskriftet et nytt              
ISSN-nummer for den digitale utgaven. Det gamle brukes kun for de trykte utgavene. Overgangen              
til den nye tidsregningen er dermed offisiell. 
Utvalget av artikler i denne utgaven vil være noe forskjellig fra en vanlig utgave på denne tiden av                  
året. Årsberetning fra turlederstyret, innkalling til årsmøtet og andre offisielle dokumenter er ikke             
ferdigstilt og vil komme i en annen kanal på et senere tidspunkt. Det vi presenterer i dette                 
nummeret, er kandidatene som er foreslått av valgkomitéen.  
Dere vil sikkert også savne annonseringer av turledermøter, kurs og turer. Mange av             
begivenhetene som skal finne sted planlegges nå på kort varsel og under forhold som endres               
fortløpende. Ville vi annonsert disse i Turleder’n, ville informasjonen kunne være foreldet allerede             
på det tidspunktet dere mottar utgaven.  
Flere av dere har delt sine turtips i nærområdene de siste ukene. Disse turforslagene kommer godt                
med når vi i sommer skal på tur og blir turledere for familie og bekjente som skal ha Norgesferie og                    
ønsker å oppleve hovedstadens skjulte naturperler og severdigheter. Her er noen utvalgte            
godbiter: 
I Lillomarka finner du en åre med bergarten groruditt. Dette er en tett og seig bergart som danner                  
skarpe bruddflater når den splintres. I yngre Steinalder ble groruditt brukt til å lage økser istedenfor                
å bruke flint. Litt lenger mot Alnsjøen finner du gamle kobbergruver og spor etter virksomheten på                
Gotthalfske kobberverk fra seksten- og syttenhundretallet. I samme området passerer du Linderud            
gruver rett ved skogsveien. Gruvene ble drevet av det fransk-belgiske selskapet Compagnie            
Minière de Grorud i årene 1880-1889. Ta også en tur til gruvene som ligger litt lenger oppe i                  
skogen, omtrent 100 meter sørover langs Hadelandsveien. NB! Du kan ikke gå inn i gruvene! 
Veien fra Oslo til både Bergen og Trondheim gikk i gamle dager forbi Sinsen, Disen og Årvoll. Det                  
var flere alternative veier, og disse er fine turstier i dag. Bl.a. kan man dra forbi Isdammen.                 
Damhuset drives som hytte av Årvoll gård (Oslo kommune), men kan ikke leies for tiden pga.                
smitteverntiltakene. Til Bergen dro man videre forbi Grorud og Steinbruvann på den Bergenske             
kongevei (åpnet 1793) mot Nittedal og Hadeland. Det fantes også en vestgående trasé fra Oslo               
gjennom Krokskogen og Krokkleiva. 
Til Trondheim gikk veien enda lenger øst med flere alternative traséer. Du kan følge Oldtidsveien               
på Stovner, som er også en del av pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros. Ved Stovner kan du besøke                  
Stovnertårnet. Tårnet er fra 2017 og består av en 265 meter lang gangbane. Tar du turen opp mot                  

 



 

Gjelleråsen kommer du forbi to klokketårn. De står med noen hundre meters avstand fra              
hverandre. Det var så trangt noen steder langs denne stien at man ikke kunne passere hverandre                
med hest. Derfor etablerte man en ordning med klokketårn. Man slo på bjellene i hver ende av det                  
trange, bratte partiet for å signalisere at man kom. 
Håper at disse turforslagene gir mersmak. Du finner mer informasjon om disse og andre turer på                
ut.no, i Wikipedia og på http://stovnertarnet.no/oldtidsveien. 
På vegne av redaksjonen,  
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n 
 

 
Linderud gruver. Foto: Wolfgang Leister 

 
 
GPS-tipset 
Tema 1: Et viktig jubileum for bruk av GPS 

Turleder Jørgen Fog gjorde oss oppmerksom på       
følgende:  
Den 2. mai var det 20-årsjubileum for at sivile fikk          
tilgang til nøyaktig posisjonering ved hjelp av       
GPS. Tidligere var det bare militære som hadde        
muligheten, mens sivile bare fikk tilgang på ca        
100 meters nøyaktighet. En stor forbedring for de        
av oss som ferdes i skog, mark og på sjøen! Du           
kan lese mer om dette på Wikipedia:       
no.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 
Foto: Et utvalg av GPS-mottakere for turgåing.       
Fra Wikimedia Commons, bruker Miaow Miaow,      
Desember 2004. Lisens: public domain.  
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Tema 2: Oppbevaring og behandling av GPS 
v/ turleder Gunnar Sevåg (tekst og bilder) 
En GPS-mottaker er et nyttig hjelpemiddel ved turer i naturen hele året. En moderne GPS med kart                 
over området man befinner seg i gjør navigering ganske enkelt og oversiktlig. Det kan medføre at                
man fokuserer mindre på vanlige papirkart og kompasset, noe som ikke er så heldig. Noen ganger                
kan man tenke at det holder med GPS-mottakeren for navigering. Men som for alt elektronisk               
utstyr, kan denne også svikte. Spesielt i kulde kan batterikapasiteten bli ganske redusert, og              
dermed driftstiden kortere. Det er viktig at man har kart og kompass i beredskap, i tilfelle GPSen                 
svikter. 

HVORDAN OPTIMALISERE BATTERILEVETID? 
I normalt varmt sommervær vil GPSens batterikapasitet være normal. Ved lavere temperatur            
synker batterikapasitet og driftstid, og GPSen kan komme til å slå seg av før man hadde trodd.                 
Særlig under 0 grader Celsius vil kapasiteten reduseres. For Alkaliske tørrbatterier (ikke            
oppladbare) og NiMh oppladbare batterier er temperaturkarakteristikken omtrent den samme, og           
man vil oppleve redusert kapasitet under 0 grader. En del GPSer kan også benytte Lithium               
batterier. Disse har en bedre temperaturkarakteristikk i kulde, og noen produsenter oppgir            
bruksområde ned til -20 grader Celsius eller kaldere. Men prisen er høyere, og man må ha en                 
lader spesielt for denne batteritypen. Noen ladere er kombiladere for flere batterityper. 
Det er to ting som er viktig for å oppnå lang driftstid på GPSen: Det ene er å prøve å holde GPSen                      
varm nok for normal driftstid i kjølig eller kaldt vær. Prøv å oppbevare den så nære kroppen som                  
praktisk mulig. Gjerne i en innerlomme på anorakken eller jakken. Det andre er å forsøke å holde                 
et lavt strømforbruk på den. Noe av det som trekker mye strøm er skjermbelysning. Tiden               
skjermen belyses ved bruk kan ofte forhåndsinnstilles i oppsettmenyen. 15 eller 30 sekunder er              
vanligvis nok. Ved hyppig bruk vil skjermen belyses ofte, og strømforbruket økes. Prøv derfor å               
redusere bruken hvis mulig, og ta kun nødvendige målinger. 
I tillegg til skjermbelysning har også lysstyrke en drastisk innvirkning. Man kan sette den på laveste                
mulige lysstyrke. Oppdateringsfrekvensen (om det skjer en oppdatering når GPSen er i hvilemodus)             
kan ha relevans. På noen GPS'er kan man sette dette separat. 

HVORDAN BESKYTTE SIN GPS? 
De fleste GPSer er ganske robuste, men det er et par ting man kan gjøre for å unngå unødige                   
skader. Det er mulig å få kjøpt gummideksel som omslutter GPSen for noen modeller. Dette tar                
imot for slag mot apparatet. Man kan ha den i en liten pose og lage en fjærende stropp som festes                    
til sekken eller anorakken på den ene siden og GPSen på den andre. Mister man GPSen vil den bli                   
hengende i stroppen.  

 
 
  

 



 

Notiser 
REFERATER FRA STYREMØTER I TURLEDERSTYRET? 
Du finner referater fra både styremøtene i turlederstyret og fra årsmøtene på følgende adresse:              
https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. Turlederstyret setter pris på engasjement hos turlederne,        
som oppfordres til å sende innspill til turlederstyret@dntoslo.no. 

SAKER TIL STYRET I TURLEDERGRUPPA 
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal behandles av styret i turledergruppa, sendes på               
epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere ønsker at saken skal bli behandlet under            
årsmøtet, må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres tydelig i oversendelsen at det                
dreier seg om en sak som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet. 

LEDIGE TURLEDEROPPDRAG SOMMER 2020 
Etter flere uker med store begrensninger, gis det nå klare signaler om en gradvis og kontrollert                
retur til normalen, men vi må håndtere mye usikkerhet når vi planlegger aktivitetsprogram for fjellet               
i sommer. Denne situasjonen har ført til at alle fellesturene måtte revideres og tilpasses til de nye                 
smitteverninstruksene. Vi har fortsatt noen ledige turlederoppdrag for våre turledere. Kanskje du            
finner et oppdrag som passer deg og som du har lyst til å lede. Ta i så fall kontakt med Claudia,                     
cvg@dntoslo.no 

BRUK AV VERDIBONGER VED BOOKING PÅ UBETJENTE OG SELVBETJENTE HYTTER 
DNT Oslo og Omegn har fått et nytt bookingsystem. Dette førte til at bruk av verdibonger er                 
utfordrende å løse på kort sikt. Verdibongene gjelder videre, men vi kommer til å refundere beløpet                
på et senere tidspunkt. Du booker hytta via nett, betaler for opphold og sender dine kvitteringer og                 
verdi bong(er) til DNT Oslo og Omegn. Vi kommer til å gjennomføre en samlet utbetaling/refusjon               
etter 1. oktober. Bruk av bonger på betjente DNT Oslo og Omegn sine hytter er ikke endret. 

NYTT TURKONSEPT 
Etter flere uker med store begrensninger, gis det nå klare signaler om en gradvis og kontrollert                
retur til normalen. Samtidig må vi håndtere mye usikkerhet når vi planlegger aktivitetsprogram for              
fjellet i sommer. Fellesturene måtte endres og tilpasses smitteverninstruksene for både aktivitet og             
hytter. Flere underleverandører har avlyst elementer som vi hadde bygget inn i fellesturene,             
transportmuligheter til fjells er begrenset eller ikke bekreftet, og myndighetene stiller høye krav til              
hygiene og sporbarhet. Vi har derfor besluttet å avlyse alle fellesturer i fjellet i voksen- og                
seniorsegmentet med avgang frem til 15. august. 
Turavdelingen har i tett dialog med våre bestyrere utviklet et nytt turkonsept som er tilpasset               
koronasmitteverninstruksene. Mange av disse turene er klare, og turledere har blitt fordelt. Det             
planlegges stadig nye turer. Turer som følger det nye konseptet ligger fast på en hytte. Turen ledes                 
av to sommerturledere fordi gruppa skal få muligheten til å velge mellom to turer med forskjellig                
vanskelighetsgrad hver dag hvis det er ønskelig. Det ligger også en liten «aktivitetspott» i turen,               
slik at turlederen kan planlegge en sykkeltur eller en båttur med gruppa. 

ØKONOMI / REISEUTGIFTER 
Dessverre har koronasituasjonen ført til at økonomien til DNT Oslo og Omegn lider og at store                
deler av administrasjonen måtte permitteres. DNT Oslo og Omegn er tvunget til å fokusere på               
inntektene og kostnadene framover for å få en bedre økonomi i tiden som kommer.  
Mange er opptatt av hvordan det går med foreningen i situasjonen som har oppstått og hvordan de                 
som har anledning kan bidra. Et av de viktigste bidragene er turledere som stiller opp på våre                 
planlagte aktiviteter og gir deltakerne gode naturopplevelser innenfor trygge rammer. Videre vil vi             
peke på muligheten til å frafalle dekning av utgifter til oppdragene, så som dekning av reiseutgifter.                
Størrelsen på det man eventuelt frafaller vil være opp til den enkelte turleder. 

TURLEDERMØTER 
Turlederstyret hadde gode planer for turledermøtene fram til sommeren, også om innhold på             
høstens turledermøter. Vi kunne selvfølgelig ha gjennomført noen av disse som nettmøter slik at              
dere fikk med dere programmet. Imidlertid har vi innsett at noe av det viktigste ved disse                
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turledermøtene er det sosiale – det å treffe andre turledere og utveksle erfaringer og opplevelser.               
Det blir ikke det samme om vi har det på nett, og vi velger derfor å avlyse turledermøtene – i første                     
omgang fram til sommeren. 

TURLEDERHELGEN 
Årets turlederhelg var planlagt på Kobberhaughytta. Denne er nyrestaurert og fint pusset opp, så vi               
hadde gledet oss til å ha samlingen der. Turlederstyret har likevel kommet til at vi må avlyse                 
samlingen i sin planlagte form. Siden årets turlederhelg skulle være kortreist for de fleste av våre                
turledere, holder vi «døra på gløtt» for å gjennomføre et dagsopplegg. Dette vil i så fall være                 
samme helg, altså 19. eller 20. september. 

ÅRSMØTET 
Siden årsmøtet tidligere har vært gjennomført i sammenheng med turlederhelgen, må også dette             
flyttes. Vi har derfor vedtatt at dette gjennomføres digitalt mandag 21. september kl. 18.00.              
Nærmere informasjon kommer senere. 

VÅRENS VAKRESTE 
Denne turen skulle i år gå langs kysten på Nesodden og alle planer var klare. Vårens vakreste ble                  
dessverre avlyst, da det ikke lot seg gjennomføre pga. ulike smitteverntiltak.  

SMITTEVERNKURS 
Alle som skal lede turer (alle typer) må ha gjennomført e-læringskursene på            
Motimate. Dette er det sendt ut informasjon om til alle turledere. Det vil bli sjekket om                
kursene er gjennomført før turleder får anledning til å lede den/de aktuelle turen(e). 

INFORMASJON OM SMITTEVERNINSTRUKSENE  
Informasjon om covid-19 og smitteverninstruksene finner du på websidene til DNT           
Oslo og Omegn: https://www.dntoslo.no/koronavirus/. Husk at både smitteverninstruksene og         
e-læringskursene på Motimate oppdateres kontinuerlig. Hold deg oppdatert!  
Vi håper dere bruker tiden framover til å holde dere i form, repetere stoffet i turlederhåndboka,                
bruke kart og kompass aktivt, og kanskje lære dere til å bli skikkelig gode i å bruke GPS. Hvis det                    
er noe dere har spørsmål om er det bare å ta kontakt med en av oss i turlederstyret så skal vi                     
svare dere så godt vi kan. 

NY, SOLID BRO PÅ PLASS OVER STORMYLDINGA VED STRAUMBU 
Dugnadsgruppa i DNT Oslo og Omegn melder at en ny og solid bro over Stormyldinga ved                
Straumbu er på plass. Den gamle broen var for kort og sto på tvilsomme fundamenter.               
Brubyggarlauget i DNT Oslo og Omegn, med god støtte av ungdommer fra bydel St Hanshaugen,               
har fjernet den gamle broen og bygget ny fagverksbro laget av miljøvennlig Kebony. Broen er               
prefabrikert på Skar, kjørt til fjells med lastebil, og fraktet i deler inn til brostedet med muskelkraft. 
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NYTT RUTENETT PÅ RINGEBUFJELLET 
Rutenettet på Ringebufjellet er lagt om. Gråhøgdbu er lagt ned og erstattet av Veslefjellbua.              
Rutenettet rundt Gråhøgdbu er lagt ned (merket rosa på kartet). Ny rute er merket med grønt.  

 
Gammel rute Eldåbu – Gråhøgdbu – Jammerdalsbu: varding, merking og skiltstolper er fjernet             
mellom stikryss øst for Eldåbu og Dørmyrin. 
Rute Eldåbu – Veslefjellbua: følger eksisterende rute fra Eldåbu frem til nordenden av Flaksjøen.              
Derfra er det vardet og merket ny rute via Spidsbergseter til Veslefjellbua. 
Rute Veslefjellbua – Jammerdalsbu: vardet og merket over Veslefjell til stikryss sør for Veslefjell.              
Deretter følges eksisterende rute forbi Dørfallet frem til Dørmyrin, hvor man kommer inn på              
eksisterende rute til Jammerdalsbu.  

Minneord om Sindre Bø 
v/ Henriette Kampesveen, styremedlem i turledergruppa.         Foto: privat. 
Sindre Bø mistet livet torsdag 9. april i en kite-ulykke i           
Sirdal – på en privat tur. 
Han var invitert som foredragsholder til turledermøtet som        
skulle vært holdt 1.april. Møtet skulle omhandle sikkerhet i         
fjellet. Vi måtte dessverre utsette møtet til vi alle kunne          
samles igjen i lokalene i Storgata. 
Sindre jobbet for DNT i en 20 prosent stilling innen          
sikkerhetsarbeid. Han var en person som brant for friluftsliv,         
sikkerhet og krisehåndtering. Det er derfor et paradoks at         
denne ulykken skjedde akkurat med Sindre. Han var aktiv         
som redningsmann i Rogaland Alpine Redningsgruppe      
(RAR) og en av få sivile som mottok Forsvarets medalje for           
edel dåd etter en dramatisk redningsaksjon i 1998. Det var          
han alle andre ringte når man trengte hjelp. 
Sindre var en sprudlende person, glad i mennesker og         
kunne dra på tur med hvem som helst, alt fra nybegynnere           
til erfarne folk. Han var en person som ville dele av sin            
kunnskap. Det var alltid god stemning der Sindre var. 
Nå var det Sindre som måtte hentes ned fra fjellet. 
Farvel Sindre, gode venn. 

 



 

Valgkomitéens innstilling  
Valgkomitéen, bestående av Bente Hagen, Stig Solberg og Magnus Wethal, har kommet frem til              
følgende innstilling til nytt styre i turlederguppa i DNT Oslo og Omegn 2020: 

● Styreleder Gerda Grøndahl foreslås gjenvalgt som leder for to år 
● Styremedlem Peter Mikosch-Warren foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Henriette Kampesveen foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Sverre Tvinnereim er ikke på valg 
● Styremedlem Ragna Hirsch er ikke på valg 
● Styremedlem Monika Kufner er ikke på valg 

Nytt medlem av valgkomitéen for tre år: Anne Johansen. 
Valgkomitéen anbefaler derfor følgende sammensetning av det kommende styret: 
Styreleder: Gerda Grøndahl. 
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Ragna         
Hirsch, Monica Kufner og Sverre Tvinnereim. 
Valgkomité 2021: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen. 
Kort om kandidatene som er på valg: 

GERDA GRØNDAHL (GJENVALG FOR 2 ÅR) 
Gerda er 66 år og oppvokst i Valdres med nærhet til fjellet. Bor nå i Rælingen med nærhet til østre                    
del av Østmarka. Hun ble grunnleggende turleder i 2009, sommerturleder i 2011, vinterturleder i              
2014 og kursleder fra 2015. Nordisk skredkurs og aktivitetslederkurs i 2017. Gerda har holdt ulike               
turlederkurs og arrangert vintersamlinger både for sommer- og vinterturledere. Hun har vært            
styremedlem i turlederstyret i fire år og leder i to år. Dette er et verv som gir mye glede og mening,                     
og noen utfordringer – spesielt i forbindelse med koronapandemien. Hun har vært med å starte               
opp Barnas Turlag i Rælingen og er nå hyttetilsyn for Huldreheim, markahytta i Rælingen. Gerda               
jobber med sikkerhet i Bane NOR og har lang erfaring fra prosjektledelse av små og store                
prosjekter. 

PETER MIKOSCH-WARREN: (GJENVALG FOR 2 ÅR) 
Peter er 56 år, er svensk og ble valgt inn i turlederstyret i 2016. Han deltok på brekurs i 2009, ble                     
bitt av basillen, og tok deretter grunnleggende, sommer- og vinterturlederkurs. Peter har også             
utdanning som kursleder og skredinstruktør. Han har vært instruktør på flere turlederkurs og             
-samlinger. Dette har gitt ham kompetanse og erfaring som er verdsatt i styret. Når han ikke holder                 
kurs eller leder turer for DNT brukes det meste av tiden uansett på friluftsliv, i kano eller kajakk, på                   
bre eller på fjellet. Har Femundsmarka som favorittfjellområde. Peter arbeider som           
spesialsykepleier innen anestesi- og intensivsykepleie på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

HENRIETTE KAMPESVEEN (GJENVALG FOR 2 ÅR) 
Henriette er 41 år og fra Skåbu. Hun har vært aktiv turleder i DNT siden 2016, og er i dag både                     
instruktør og vinterturleder. Hun trives i naturen året rundt, både nærturer og lengre turer i               
fjellområder. Hun guider også mange turer i privat regi. Henriette har en tilknytning til DNT 26-45,                
men brenner for sikkerhet og kompetanseheving for alle turledere. Hun skal selv ta brekurs i               
sommer. Henriette har sittet i mange styreverv opp igjennom tiden. Hun er også pr i dag                
styremedlem i Vestre Aker Skiklub. Hun arbeider til daglig som politi i Oslo. 

JAN GUNNAR JAKOBSEN (GJENVALG FOR 2 ÅR) 
Jan Gunnar er 48 år og har vokst opp blant fjellene på Sunndalsøra. Han bor i Oslo og er aktiv                    
bruker av både Nordmarka og Østmarka sommer og vinter. Han har vært aktiv turleder siden han                
ble sommerturleder i 2009, og vinterturleder i 2019. Han er også kursleder, og har holdt ulike                
turlederkurs. Han har også padlekurs i regi av Nøklevann padleklubb. Han har vært leder på               
sommer- og vinterturer, samt snøhuleturer med Barnas turlag. Han arbeider som senioringeniør            
innen sikkerhet og risiko i Forsvarsmateriell på Kolsås. 

 



 

 

 
fra venstre: Gerda Grøndahl og Peter Mikosch-Warren. Bilder: privat. 

 
fra venstre: Henriette Kampesveen og Jan Gunnar Jakobsen. Bilder: privat. 

 
 
 
 

 



 

 
Styret i Turledergruppa: 
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no) 
Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Sverre 
Tvinnereim og Ragna Hirsch  
Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig Solberg og Magnus Wethal 
Sekretær: Claudia von Gostomski 
DNT Oslo og Omegn 
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00 
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22 
Internett: www.dntoslo.no 
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere er Claudia von Gostomski, epost: 
claudia.gostomski@dntoslo.no Tlf: 40 40 44 64 
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