
 
 

GENERELL INFORMASJON OM DUGNADER I FJELLET 2019 
 

DNT Oslo og Omegn har i år satt opp 40 dugnader i fjellet. Den første hyttedugnaden er allerede i mai. 

Deretter går det slag i slag fra midten av juni og ut august.      

 

En dugnad går vanligvis over en uke. På de aller fleste dugnadene er det oppmøte i løpet av helga og 

hjemreise helgen etter. Dersom arbeidet blir unnagjort på kortere tid reiser man selvsagt hjem før. Det 

motsatte kan også være tilfelle, og dugnaden kan bli forlenget med en dag eller to hvis det lar seg gjøre 

for deltagerne.   

 

Hver dugnad ledes av en dugnadsleder og på hver dugnad kan det være fra to til seks deltagere, 

avhengig av arbeidsmengde. Det er dugnadsleder som har ansvaret for at arbeidet blir sluttført. Det 

forventes at dugnadsdeltagerne er lojale i forhold til dette. En dugnad er ikke ferie hvor det forventes 

at man kan gå på tur.  

 

Det finnes to slags dugnader; vardedugnader og hyttedugnader. På vardedugnader arbeider man på 

en rute mellom to hytter. På hyttedugnader arbeider man på den hytta man bor på.  Vardedugnadene 

går over hele sommeren, mens hyttedugnadene stort sett foregår i månedsskiftet juni/juli.   

 

Vardedugnader 

Det skal i sommer gjennomføres 26 dugnader på rutenettet og arbeidsoppgavene som skal utføres står 

beskrevet under hver dugnad. 

     

De aller fleste vardedugnadene omfatter oppfriskning/rehabilitering av eksisterende ruter.  Arbeidet 

består i å bygge nye, eller restaurere gamle varder, klippe kratt og sette opp stolper og skilt. I tillegg 

skal det signeres med rød T.   

 

Merkingen skal foregå i henhold til DNTs merkehåndbok. Boka kommer i revidert versjon før 

sommeren og vil bli sendt til alle som skal på dugnad. Vi ber om at alle tar seg tid til å lese gjennom 

merkehåndboka før dugnaden starter. Boka ligger også på nett; www.merkehandboka.no    

 

Vi vil oppfordre de som er nyinnmeldte i dugnadsgruppa til å melde seg på vardekurs. Kurset gir en 

god innføring i hvordan en rute i fjellet skal vardes. Årets kurs skal holdes på Geiterygghytta helgen 

21. – 23. juni. Informasjon om årets kurs og søknadsskjema finnes på nett; 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/ 

 

Hyttedugnader 

Det skal gjennomføres 14 dugnader på hytter i sommer og arbeidsoppgavene som skal utføres står 

beskrevet under hver dugnad. Arbeidet på hyttedugnadene kan variere fra enkelt vedlikehold, 

rundvasking, maling og beising, til skifting av vindusruter, planering av uteareale, rydding etter 

byggearbeider osv.  

 

 

 

http://www.merkehandboka.no/
https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/
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Dugnadsleder  

Hver dugnad har en dugnadsleder. Han/hun står som kontaktperson mellom deltagerne og DNT Oslo 

og Omegn, og har også kontakten med hyttebestyrer, hyttetilsyn o.a.  Dugnadsleder mottar 

forhåndsinformasjon om arbeidet fra avdelingen for hytter og ruter, men står selv for detaljplanlegging 

av dugnaden og kontakten med de øvrige dugnadsdeltagerne. 

Dugnadsleder ordner med fellesutstyr som for eksempel merkemaling, pensler og arbeidshansker. 

Dugnadsleder ordner også med nødvendig verktøy der det for eksempel skal legges gangbaner.     

 

Dugnadsleder skal skrive rapport så raskt som mulig etterat dugnaden er avsluttet. Han/hun skal levere 

rekvisisjonsblokker, rapporter, regninger etc. til driftsavdelingen snarest mulig og senest en måned 

etterat dugnaden er avsluttet.  

 

Påmelding  

Vi ønsker nettpåmelding via Frivilligportalen også i år. Du melder deg på ved å logge på med brukeren 

din og gå til +Ledige oppdrag i frivilligportalen og trykke deg inn på oppdragene du er interessert i  

• "Vardedugnader 2019" og/eller  

• «Hyttedugnader fjellet 2019».  

Dersom du har problemer med pålogging så må du først registrere deg via Bli-frivillig skjema og 

deretter logge på frivilligportalen med lenke som er i e-posten du vil motta etter registrering. 

 

Påmeldingsfrist til dugnadene er 1. april. Merk at det ofte er slik at mange ønsker seg samme dugnad 

og du vil derfor bli bedt om å føre opp inntil 3 alternativer ved påmelding.  

 

Dugnadslagene vil bli satt sammen etter påmeldingsfristens utløp og du vil da få tilsendt bekreftelse 

fra DNT Oslo og Omegn på hvilken dugnad du har kommet med på. Dugnadsleder vil deretter ta 

kontakt med deg og avtale hvilken dag dugnaden skal begynne, hvordan du reiser til 

bestemmelsesstedet, hva slags utstyr du må ha med osv. Vanligvis koordinerer dugnadsleder reise slik 

at man enten kjører bil eller reiser kollektivt sammen. 

 

Dersom du må trekke deg fra dugnaden du har fått plass på, må du ta kontakt med DNT Oslo og Omegn 

umiddelbart. Det står ofte noen på venteliste og vi kan dermed få gitt bort plassen til en som ikke har 

kommet med på dugnad. Det er også viktig at dugnadslaget er fulltallig slik at dugnaden blir fullført i 

løpet av uka. Dersom dugnaden ikke blir ferdig må den fullføres året etter, noe som både øker 

kostnadene og går på bekostning av andre arbeidsoppgaver.   

 

Fysisk form 

Man kommer langt med vanlig, god fysisk form. Men det er forskjell på dugnadene og områdene de 

går i, og det må du tenke over når du melder deg på. På hyttedugnader bor dugnadslaget fast på et 

sted og slipper å gå langt hver dag til arbeidsstedet. På vardedugnader kan det være langt å gå fra hytta 

til arbeidsstedet, og når man kommer frem skal man også ha krefter igjen til å bære stein og bygge 

varder. Det er likeledes stor forskjell på fjellområdene. I enkelte områder er det lettgått terreng, mens 

det i andre områder er tungt og langt å gå. Hvis du er i tvil om hvilket område som passer for deg kan 

du ta en prat med oss i driftsavdelingen. Det kan også være greit å tenke over om man er vant til å gå 

mye på tur i høyfjellet, eller om man går mest på skogsbilvei i lavlandet.   

 

https://frivillig.dnt.no/account/logout
https://frivillig.app.dnt.no/
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Som deltager på vardedugnad må man være innstilt på å ta del i ulike arbeidsoppgaver.  

  

Dugnadsleder har anledning til å sette igjen folk på hyttene eller eventuelt sende dem hjem dersom 

det ovennevnte viser seg ikke å fungere. 

 

Gradering av dugnadene 

Alle vardedugnadene er merket med ett eller flere brekkjern hvor ett er lettest og tre er tyngst:   

 

⌡  - lettgått terreng, lite stigning og korte avstander mellom hyttene. 

 

⌡⌡ - lettgått terreng, lite stigning, men langt mellom hyttene eller tyngre arbeid. 

 

⌡⌡⌡ - tyngre og kupert terreng med steingrunn og lang rute. Legging av gangbaner. 

 

I tillegg til å se på antall brekkjern, kan det være lurt å kikke på kartet og lese om ruta på Ut.no.  

 

Verktøy/utstyr 

Foruten vanlig fjellutstyr, er det noe standard merkeutstyr deltagerne må bære med seg på 

vardedugnad. Dette vil som regel inkludere arbeidshansker, merkemaling, kost, whitespirit, stålbørste, 

brekkjern og noen ganger greinsaks, øks og sag. En tom blikkboks med ståltrådhank er svært praktisk 

til merkemaling. Dugnadsleder vil avtale med hver enkelt hva slags utstyr som skal tas med.  Alle 

deltagerne må ha med eget brekkjern. DNT Oslo og Omegn har en del verktøy til utlån og dette kan 

hentes etter avtale. Vi anbefaler for øvrig at de beste turklærne legges igjen hjemme. Det er fort gjort 

å søle maling på seg eller rive i stykker klærne når man løfter stein. 

 

På hyttedugnader kan det være en fordel å ha kjeledress eller tilsvarende. Annet utstyr som trengs på 

hyttedugnader ordner dugnadsleder etter avtale med hyttebestyrer, tilsyn eller administrasjonen. 

 

Overnatting 

Overnatting foregår stort sett på foreningens hytter eller andre overnattingssteder i tilknytning til 

området man skal ha dugnad i. Hyttene kan enten være betjente, selvbetjente eller ubetjente. På de 

betjente hyttene får man frokost og middag servert og man smører matpakke selv. På disse er det 

mulig å bestille overnatting og det vil dugnadsleder ta seg av i forkant av dugnaden. 

Selvbetjeningshytter er utrustet med kjøkken og proviant, og dugnadslaget må lage mat selv. Der er 

ikke reservasjon av rom mulig, men dugnadslaget kan beholde sengene sine mens dugnaden pågår. De 

ubetjente hyttene fungerer på samme måte som selvbetjeningshyttene, men der er det ikke proviant 

for salg.   

 

På en del vardedugnader kan det være en fordel at noen av deltagerne bor en eller flere netter i telt. I 

utgangspunktet forsøker vi å leie private hytter dersom det er hytter i nærheten av stien, men telt kan 

i enkelte tilfelle være aktuelt noen dager. De som overnatter i telt vil få en kompensasjon i form av to 

døgns opphold på nærmeste betjente DNT-hytte. Dette skal avtales med avdelingen for hytter og ruter 

på forhånd. Ved teltovernatting dekker selvsagt DNT Oslo og Omegn utgiftene til mat. 
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Økonomiske vilkår for dugnadsdeltagere/oppgjør på hyttene 

Dugnadsarbeid er ikke lønnet, men DNT Oslo og Omegn dekker alle utgifter til reise, kost og losji.   

 

Dugnadsleder vil ha med rekvisisjonsbok som skal brukes ved oppgjør for overnatting og mat mens 

dugnaden pågår. Denne brukes som betalingsmiddel på både turistforeningshytter og andre 

overnattingssteder, samt på en del offentlige kommunikasjoner.   

 

Reise må man av og til legge ut for selv, men beløpet vil bli refundert etter at dugnaden er avsluttet. 

Alle vil få reiseregningsskjema av sin dugnadsleder. Evt kan skjema også lastes ned fra nett; 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/ Dette skal du fylle ut og til dugnadsleder for attestasjon. 

Dugnadsleder sender deretter alle reiseregningene samlet til DNT Oslo og Omegn. Hvis du bruker 

offentlig kommunikasjon må du huske å ta vare på alle billettene. Disse skal vedlegges reiseregningen. 

Ved bruk av privatbil benyttes statens satser. For utenlandske dugnadsdeltagere blir reisen dekket i 

Norge. Det finnes to ulike reiseregningsskjema. Et for dem som kjører bil og har andre utlegg i tillegg. 

Og et for dem som bare har utlegg. 

 

Reiseregningen må være ferdig utfylt og summert før den sendes til DNT Oslo og Omegn.   

 

Mineralvann, øl, vin, sjokolade etc. betales av hver enkelt dugnadsdeltager. 

 

 

Forsikringsordning 

Forsikringsordningen gjelder alle som er medlem av norsk folketrygd. Utenlandske statsborgere er ikke 

omfattet av DNT Oslo og Omegns forsikring. De fleste utenlandske dugnadsdeltagere har imidlertid sin 

generelle reise- og ulykkesforsikring som også vil gjelde ved deltagelse på dugnad. Dersom du ikke har 

slik forsikring, kan du evt. tegne en korttidsforsikring med tilsvarende ytelser, og som gjelder for den 

perioden dugnaden varer.  Beløpet vil du få refundert av DNT Oslo og Omegn ved å sende inn 

kvitteringen.   

 

DNT Oslo og Omegn betaler ikke helårs reiseforsikring for dugnadsdeltagere. 

 

Vi understreker at DNT Oslo og Omegn ikke har noe ansvar dersom ulykker inntreffer og deltageren 

ikke er forsikret. 

 

 

Forsikringen dekker: 

 

Ulykke/invaliditet 

Engangsutbetaling til forsikrede ved varig medisinsk 

invaliditet som følge av ulykkesskade    kr 500 000,- 

Behandlingsutgifter       maks kr 50 000,- egenandel kr 500 

Dugnad  

Opphørsalder 80 år 

 

 

https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/
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Ulykke/død 

Engangsutbetaling ved død som følge av ulykkesskade  kr 200 000,- 

Dugnad 

Opphørsalder 70 år 

Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder: 

1 - Ektefelle 

2 - Arvinger etter lov eller testament 

3 - Navngitt begunstiget kan oppnevnes. 

Reisegods       kr 30.000,- 

 

Blir en dugnadsdeltager skadet i arbeidsperioden, skal rapport om hendelsesforløpet samt legeattest 

sendes DNT Oslo og Omegn umiddelbart etter hjemkomst. Dugnadsleder må i tillegg skrive sin rapport 

om skaden. 

 

DNT Oslo og Omegn dekker ikke skader på klær og andre personlige eiendeler som blir ødelagt på 

dugnad. Det samme gjelder også eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av privatbil. 

 

Vi anbefaler ikke å ha med hund på dugnad. 

 


	GENERELL INFORMASJON OM DUGNADER I FJELLET 2019

