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LEDER 
Gode turledere
Tusen takk til dere alle sammen for god innsats så 
langt i 2018. Dere har gjort en formidabel innsats 
i form av turledelse, kursledelse og mange andre 
verdifulle oppgaver. Jeg vet at mange av dere er 
helt «Turbo» og bidrar på flere arenaer. Ordet 
«Dugnad» ble for noen år siden kåret til Norges 
beste ord, – og alle dere turledere utgjør en gruppe 
som i aller høyeste grad er representative for dette 
ordet.

Det nye turlederstyret har hatt sitt første møte. Jeg er privilegert og takknemlig 
over å få lede et styre med så kompetente medlemmer. Sammen skal vi gjøre 
vårt beste for å ivareta turledernes ønsker og behov for å gjøre dere gode og 
trygge i rollen som turleder. Vi er her for dere – bruk oss, kom med innspill og 
spørsmål.

Det er ingen menneskerett å være turleder, og det er heller ikke alle som 
slipper gjennom nåløyet. Ingen er tjent med å ha en rolle de ikke behersker. Vi 
har alle godt av å strekke oss litt lenger, sette oss mål som kanskje er litt utenfor 
komfortsonen. Samtidig skal vi som turledere holde oss på den riktige siden av 
sikkerheten. De deltakerne vi tar med oss på tur i skog og mark, på fjellet og på 
vannet skal ikke tvile på at sikkerheten er godt ivaretatt.

En tur består av langt mere enn å lede deltakerne fra A til Å. I tillegg til at 
sikkerheten er ivaretatt skal vi som turledere også sørge for at deltakerne har 
det hyggelig på tur og lærer noe underveis. Derfor har vi for det kommende 
året ønske om å sette fokus på nettopp dette på våre turledermøter. 
Gruppedynamikk vil bli et av temaene vi kommer til å være innom på alle 
møtene. I tillegg har vi luftet tanken om «miniseminar» om f.eks geologi, flora, 
fauna, etc.

På neste turledermøte 11. desember vil Lars Norseth prate om ledelse. Her vil 
det bli mye læring å hente. Møt opp og få med dere dette.

Mørketiden er i anmarsj. Nyt den klare og friske høstluften, hold kropp og sjel i 
trim gjennom vinteren. PS: Husk refleks.

Hilsen Gerda Grøndahl, leder av turlederstyret

Ved Fannaråkhytta. Foto:Maria Bratteli
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Vinterens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema. Så er det en pause med forfriskninger. Etter pausen fortsetter møtet med diskusjoner, caser eller 
et foredrag til. Alle turledere, uansett status og tilhørighet, er hjertelig velkomne på møtene. Møt opp og ta med 
godt humør. 
Til vinteren 2018/2019 er det planlagt følgende turledermøter:
• Turledermøte 11. desember, kl 18 i Storgata 3. Lars Norseth 

vil holde foredrag og innlede til diskusjon om «Hvilke 
hard- og soft-skills skal en turleder ha?». Etter pausen vil 
Maren Ekeland, leder av Aktivitetsavdelingen, oppsummere 
jubileumsåret 2018.

• Det er planlagt tre turledermøter i første halvår 2019, 
men datoene er ikke fastlagt. Det første møtet vil være i 
slutten av januar. Nærmere informasjon om dato, tema og 
foredragsholder for disse møtene vil bli annonsert senere via facebook.

Vinterturlederkurs arrangert av DNT ung Oslo
v/ Gaute Dalastøyl Jensen

DNT ung Oslo skal arrangere vinterturlederkurs med utgangspunkt 
fra Hemsedalsfjella og med kursinnhold i Skarvheimen fra 17. 
til 23. februar 2019. Kurset blir lagt ut på våre nettsider med 
søknadsfrist 1. desember 2018. Kursholdere vil være Magnus 
Wethal og Martin Bryn, begge erfarne kursholdere med gode tanker 
for hvordan man skal utdanne nye, unge turledere til DNT. Utenom 
selve læremålene vil DNT ung sitt kurs legge vekt på at deltakerne 
skal få økt sin kompetanse til å ferdes i vinterfjellet gjennom et 
inkluderende og trygt praksisfellesskap. Læringsmiljøet skal være 
preget av trivsel og takhøyde, som vi håper vil gjøre det enklere å 
prøve og feile underveis, og dermed oppnå god læring.
Ta kontakt med Gaute Dalastøyl Jensen gaute.jensen@dntoslo.no for mer informasjon.

Vinterturlederkurs arrangert DNT Oslo og Omegn
 v/ Peter Mikosch-Warren
Kunne det ikke være moro med økt kompetanse i vinterfjellet? Delta på vinterturlederkurset da vel! 
Vinterturlederkurset arrangeres 8.-16. februar 2019 på og rundt Fondsbu i Jotunheimen. I sju dager får du en 
intensiv og givende utdanning innen vinterfriluftsliv. Kursholderne vil være Lars Christian Unger, Petter M. Warren, 
Kjell Jonsson og Jahn-Helge Flesvik.

DNT Oslo og Omegn oppfordrer alle sine sommerturledere som er medturledere på vinterturer til å ta vinterturleder-
kurset. Å være godkjent vinterturleder betyr ikke nødvendigvis at du MÅ være hovedturleder på våre vinterturer; du kan 
fortsatt være medturleder hvis du ønsker. Kurset gir også en meget god kompetanse for turer i vinterfjellet i privat regi.

Kurset er åpent for alle sommerturledere i DNT. Vi går gjennom teori og praksis om overnatting i snøhule, 
nødbivuakk, veivalg og orientering i vinterfjellet, turplanlegging, meteorologi, nedkjøling, redning og transport av 
skadde og videreutvikling av turlederrollen. I tillegg gir kurset godkjent skredkompetanse – NF Grunnkurs skred 
nordisk. Dermed blir du kvalifisert til å lede toppturer i utfordrende skredterreng.

Dette er først og fremst et kurs. Det er ikke nødvendig å ha all kunnskap på forhånd; det er hva du kan ved kursslutt 
som avgjør om du består kurset. Ta sjansen og utfordre deg selv! Vi gir deg muligheten til mestringsfølelse! Trenger du 
ekstra inspirasjon, se filmen vår fra et av de tidligere kursene på Youtube; søk etter «DNT Vinterturleder». Ta kontakt 
med Claudia eller en av kurslederne om du har spørsmål.

 Skarvheimen. Foto: Sigrid Nystuen
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Topo 3000-kartene fra Nordeca
Noen av turkartene som turlederne vil få med på turer skiftes ut etterhvert med kart i Topo 3000 serien fra 
Nordeca. Vi har tatt en titt på disse kartene som er i målestokk 1:50 000. Kartene er trykket på vann- og 
slitasjeresistent papir med kart på begge sider. Det er ikke tatt med annen informasjon på disse kartene, så som 
bruk av GPS og kompass, turstier og ruter, DNT-hytter, jakt og fiske, osv. 

Symbolbruken på Topo 3000 kartene er ganske sparsommelig med kun få og små symboler. De tidligere 
turkartene hadde ofte store symboler for ulike severdigheter. Disse dekket av og til flere detaljer på kartet. På 
Topo-3000 kartene har man kanskje gått litt for langt med å rydde bort slik tilleggsinformasjon. Det er heller ikke 
tegnet inn bruer på disse kartene! For oss turledere betyr det at vi må være enda nøyere med turplanleggingen og 
skaffe oss informasjon fra andre kilder om eventuelle sommer- eller helårsbruer. 

Mens sommerrutene er merket av i rødt (men altså uten informasjon om bruer) mangler alle vinterrutene på 
Topo 3000 kartene. For vinterturledere betyr det at de må tegne inn rutene på forhånd ved å finne dem på ut.no. 
Dette krever altså noe mer turplanlegging enn før.

Tips: har du noen av de gamle kartene, ikke kast dem og bruk dem i planleggingssammenheng når du forbereder 
deg til en tur. Men ta alltid en titt på ut.no for å ha tilgang til oppdatert informasjon. Administrasjonen anbefaler 
at du tar med et 1:100 000 kart også, der du finner både vinterrutene og bruene. 

Ledige turlederoppdrag vinter 2019
Nå kan du melde din interesse for å lede vinterturer for DNT Oslo og Omegn. Alle aktive turledere i DNT 
Oslo og Omegn skal ha fått en epost med en lenke til et regneark med ledige oppdrag. Har du ikke fått denne 
eposten? Send e-mail til Claudia cvg@dntoslo.no.

Frist for å melde sin interesse: 25. november 2018

Når du bruker regnearket, skriv ditt navn i ledig blått felt for turen(e) du ønsker å lede. Ikke skriv i grønne felter! 
Har du flere turer du kan tenke deg å lede skriver du et tall foran ditt navn i prioritert rekkefølge. Ønsker du å 
lede turen sammen med en andre turleder skriv begge navnene i ett felt. Du trenger ikke lagre fordi dette gjøres 
automatisk. Når du registrerer navnet ditt i regnearket, samtykker du til at denne listen gjøres tilgjengelig for 
andre som ønsker å være turleder. Det gjelder ikke «første mann til mølla», og det kan stå flere turlederønsker 
enn turlederbehov for samme tur. 

Som turledere skal du skape turfellesskap og involvering av deltakerne underveis på turen. Husk å velge en tur 
etter egen evne! Bemerk at noen turer har engelsktalende deltakere. På turene i vinterfjellet er det obligatorisk 
med tilstrekkelig varm sovepose, vindsekk, spade og liggeunderlag per turleder og hver enkelt deltaker.

Etter fristen starter administrasjonen med fordelingen av turer. Har du fått en tur kommer du til å få tilsendt en 
turlederbekreftelse. Denne skal signeres og returneres senest to uker etter utsending.

Spørsmål om oppdragene sendes til:

Voksentur Claudia von Gostomski, cvg@dntoslo.no

Barnas Turlag Hanne Hide og Helene Øygardslia, barnas.turlag@dntoslo.no

Senior May-Liss Hansen, may.hansen@dntoslo.no

DNT ung Gaute Dalastøyl Jensen, gaute.jensen@dntoslo.no

Prosjekt-helse Hanne Tretterud Lund, hanne.lund@dntoslo.no

Prosjekt-helse Mari Kolbjørnsrud, mari.kolbjornsrud@dntoslo.no

Aktiviteter Se kommentarfeltet (grønn kolonne) for hvem som er ansvarlig

Fjellsport Sverre Entich, sverre.enitch@dntoslo.no
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl status Kommentar

Senior 24. mar 28. mar 12147 Ski- og turopplevelser på 
Fondsbu 30 4 2 VT + 2 

VT/ST
Fondsbu 4 døgn 
(dagsturer ut fra 
hytta)

Senior 1. apr 5. apr 12148 Skitur på Hardangervidda 
55+ 14 2 1 VT + 1 

VT/ST
Rute: 
Hakkesetstølen – 
Tuva – Krækkja (2)

Senior 8. apr 12. apr 12149
Skitur i Rondane – 
Rondvassbu og Bjørnhollia 
55+ 

14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Rute: Smuksjøseter 
– Rondvassbu (2) – 
Bjørnhollia

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl status Kommentar

Barnas Turlag 19. jan 20. jan Villmarkshelg på Sæteren 
gård 26 2 GT/AL 2-5 år

Barnas Turlag 3. feb Kom deg ut-dagen 10 GT/AL

Barnas Turlag 8. feb Fakkeltur langs Sognsvann 3 GT/AL

Barnas Turlag 16. feb 17. feb Villmarkshelg på Sæteren 
gård 26 2 GT/AL 2-5 år

Barnas Turlag 18. feb 22. feb Turboteam Fondsbu Ukjent 2 1 VT/ST/
GT+ 1 AL 0-12 år

Barnas Turlag 23. feb 24. feb Familiens første skitur i 
Oslomarka 22 2 GT/AL Fra 6 år

Barnas Turlag 6. mar Bli kjent med Barnas 
Turlag og Friluftshuset 50 2 GT/AL Voksne deltakere

Barnas Turlag 16. mar 17. mar Villmarkshelg på Sæteren 
gård 26 2 GT/AL 2-5-år

Barnas Turlag 15. mar 17. mar 12080 Snøhuletur på Finse 30 4
2 VT + 2 
VT/ST/GT/
AL

8-12 år

Barnas Turlag 22. mar 24. mar 12080 Snøhuletur på Finse 30 4
2 VT + 2 
VT/ST/GT/
AL

8-12 år

Barnas Turlag 18. apr 21. apr Turboteam Liomseter Ukjent 2 1 VT/ST/
GT+ 1 AL 0-12 år

Barnas Turlag 18. apr 21. apr Turboteam Grimsdalshytta Ukjent 2 1 VT/ST/
GT+ 1 AL 0-12 år

Barnas Turlag 24. apr Introduksjon til friluftslivet 50 2 GT/AL Voksne deltakere

Barnas Turlag 25. mai 26. mai Hengekøyetur til 
Grefsenkollen 18 2 GT/AL 7 - 12 år

Barnas Turlag 8. jun 10. jun Kanotur på Fjorda 25 2 GT/AL Fra 5 år

Forkortelser og forklaring til turlederstatus

GT = grunnleggende turleder. Du må være minst grunnleggende turleder for å lede denne turen eller 
aktiviteten

ST = sommerturleder. Du må være minst sommerturleder for å lede denne turen eller aktiviteten. For 
vinterturer på fjellet skal du har god erfaring fra flere skiturer på høyfjellet fra hytte til hytte.

VT = vinterturleder. Du må være minst vinterturleder for å lede denne turen eller aktiviteten

AL = aktivitetsleder. Du må være aktivitetsleder/ha erfaring med barn for å lede denne turen eller 
aktiviteten

KI = klatreinstruktør. Du må være NKI-godkjent klatreinstruktør.

Engelsk språk = Turen står oppført i det engelske vinterprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt da 
det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene.
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl status Kommentar

DNT ung 17. jan 20. jan 12152
Grunnkurs skred (NF) 
Hemsedal - nordisk (19-
30 år)

8 0 NF skred-
instruktør 1

Stian Hovi og 
Kristian Sørum

DNT ung 18. jan 10. jan 12153 Hyttetur i Nordmarka 
(19-30 år) 6 2 VT/ST/GT

DNT ung 24. jan 27. jan 12154 Fra Femundsmarka til söta 
bror (19-30 år) 7 0 VT/ST

Jens Kristian 
Øvstebø og 
Josephine Kjelsrud

DNT ung 26. jan 27. jan 12155 Skitur i Nordmarka (13-
16 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 2. feb 3. feb 12156 Skitur til Vikkelihytta (16-
24 år) 7 2 VT/ST/GT

DNT ung 7. feb 12157-01 Skiteknikkurs langrenn 
(13-30 år) 8 1 VT/ST/GT

DNT ung 14. feb 12157-02 Skiteknikkurs langrenn 
(13-30 år) 8 1 VT/ST/GT

DNT ung 16. feb 19. feb 12158 Vinter BaseCamp (16-
26 år) 10 2 VT/ST

DNT ung 17. feb 23. feb 12159 Vinterturlederkurs DNT 
ung Oslo (16-30 år) 8 0 DNT 

kursleder
Magnus Wethal og 
Martin Bryn

DNT ung 21. feb 24. feb 12160 Vinter BaseCamp (13-
16 år) 12 3 VT/ST

DNT ung 1. mar 3. mar 12162 Skitur i Vestmarka (19-
30 år) 6 2 VT/ST/GT

DNT ung 1. mar 3. mar 12163 Skitur i Østmarka (13-16 
år) 6 2 VT/ST/GT

DNT ung 8. mar 10. mar 12164 Vintersamling og årsmøte 
DNT ung Oslo (13-30 år) 40 5 VT/ST/GT

DNT ung 16. mar 12165-01 Nybegynnerkurs klatring 
(13-30 år) 8 2 NKF KI inne

DNT ung 23. mar 24. mar 12161 Nordmarka på langs (19-
30 år) 8 0 VT/ST/GT Trygve Nyborg og 

Vilde Kreyberg

DNT ung 22. mar 24. mar 12167 Toppturhelg på Skarvheim 
(19-30 år) 6 2 VT

Må ha skredkurs, 
erfaring og interesse 
med topptur

DNT ung 29. mar 31. mar 12166 Vintertelting for 
nybegynnere (19-30 år) 10 2 VT/ST

DNT ung 4. apr 7. apr 12168 DNT ung SAGA 
Ringebufjellet (19-30 år) 6 2 VT

DNT ung 5. apr 7. apr 12169 Toppturhelg i Sogndal 
(16-26 år) 10 0 VT Erlend B. Næsheim 

og Sondre Lima

DNT ung 12. apr 14. apr 12170 Hyttetur på Finse (13-16 
år) 8 2 VT/ST

DNT ung 13. apr 14. apr 12171 Hyttetur i Nordmarka 
(19-30 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 13. apr 19. apr 12172
DNT ung 
Tungtvannsaksjonen (19-
30 år)

18 3 VT

DNT ung 27. apr 12165-02 Nybegynnerkurs klatring 
(13-30 år) 8 2 NKF KI inne

DNT ung 25. apr 28. apr 12173 Skitur i Skarvheimen (19-
30 år) 8 2 VT/ST

DNT ung 4. mai 12174 Buldretur til Stange (19-
30 år) 20 4 NKF KI 

sport 1

DNT ung 11. mai 12. mai 12175 Hengekøyetur i Nordmarka 
(16-24 år) 8 2 VT/ST/GT

DNT ung 11. mai 12165-03 Nybegynnerkurs klatring 
(13-30 år) 8 2 NKF KI inne

DNT ung 16. mai 19. mai 12176 Toppturcamp på 
Valdresflya (19-30 år) 10 2 VT Må ha skredkurs og 

erfaring med topptur
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DNT ung 30. mai 2. jun 12177 Toppturhelg på 
Sognefjellshytta (19-30 år) 10 2 VT

Må ha skredkurs, 
erfaring og interesse 
med topptur

DNT ung 30. mai 2. jun 12178 Klatretur til Ula i 
Sandefjord (19-30 år) 20 4 NKF KI 

sport 1 Carl Wernhoff

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl status Kommentar

Fjellsport 3. mai 5. mai 12122 Hallingskarvet på langs 
med telt 12 0 VT Fjellski

Fjellsport 15. mar 17. mar 12129 Snøhetta på fjellski 
(Reinheim) 12 1 VT Fjellski

Fjellsport 30. mai 2. jun 12123 Folgefonna på langs (telt) 12 1 VT Fjellski

Fjellsport 5. apr 7. apr 12139 To trygge toppturer ved 
Gjendesheim 12 1 VT Toppturski / telemark 

/ splitboard

Fjellsport 18. jan 20. jan 12140 Toppturhelg i Sogndal 
(Uteplassen) 12 1 VT Toppturski / telemark 

/ splitboard

Fjellsport 9. mai 12. mai 12144 Toppturhelg Romsdalen - 
(Villa Vengetind) 12 0 VT Toppturski / telemark 

/ splitboard

Fjellsport 14. apr 17. apr 12145 Romsdalseventyr med 
toppturer (Villa Vengetind) 12 1 VT Toppturski / telemark 

/ splitboard

Fjellsport - 
engelsk 8. feb 10. feb 12181 International Toppturhelg 

at Hemsedalsfjellet 8 2 VT/ST/
Toppturski / telemark 
/ splitboard. OBS: 
engelsk

Fjellsport 5. apr 7. apr 12114
Vårskitur til 
Demmevasshytta 
(Finsehytta første kvelden)

12 0 VT Fjellski

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl status Kommentar

Voksentur 17. feb 23. feb 12063-01 Gjennom Femundsmarka 
fra Røros 14 2 1 VT + 1 

VT/ST ikke kvistet

Voksentur - 
engelsk 18. feb 23. feb 12125-01 Magisk midtvintertur i 

Langsua 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 28. feb 3. mar 12048-01 Rondane light, fersk i fjellet 10 2 1 VT + 1 

VT/ST ikke kvistet

Voksentur - 
engelsk 28. feb 3. mar 12056-01 Skiturer for ferskinger på 

Gjendesheim 16 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 7. mar 10. mar 12003-01 Hardangervidda light 14 2 1 VT + 1 

VT/ST
Voksentur - 
engelsk 10. mar 16. mar 12005-01 Høydepunkter i 

Skarvheimen 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 14. mar 17. mar 12034-01 Langhelg i Alvdal Vestfjell 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 16. mar 23. mar 12077-01 Klassikeren 

Hardangervidda øst 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 20. mar 22. mar 12002-01 Svipptur i Skarvheimen 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 21. mar 24. mar 12034-02 Langhelg i Alvdal Vestfjell 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 23. mar 30. mar 12016-01 Gjennom Jotunheimen 
2019 14 2 1 VT + 1 

VT/ST
Voksentur - 
engelsk 23. mar 29. mar 12012-01 MASSIV III - Skarvheimen 

(vinter 2019) 9 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 24. mar 30. mar 12005-02 Høydepunkter i 

Skarvheimen 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 28. mar 31. mar 12057-01 Vakre skidager på 
Glitterheim 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 29. mar 31. mar 12014-01 Svipptur til Jotunheimen 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 30. mar 6. apr 12016-02 Gjennom Jotunheimen 

2019 14 2 1 VT + 1 
VT/ST
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Voksentur - 
engelsk 30. mar 6. apr 12046-01 SAGA I Lillehammer - 

Rondane vinter 2019 10 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 2. apr 7. apr 12037-01 Urørte spor i Jotunheimen 10 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 4. apr 7. Mar 12051-01 Langhelg Rondane Sør 12 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 4. apr 12. apr 12011-01

MASSIV IV - 
Hardangervidda (vinter 
2019)

12 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 4. apr 7. apr 12084-01 Langhelg fra Finse 12 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur - 
engelsk 5. apr 11. apr 12001-01 Klassikeren i Rondane 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 6. apr 10. apr 12085-01 Rundtur i Langsua, 
Jotunheimens forgård 10 2 1 VT + 1 

VT/ST
Voksentur - 
engelsk 6. apr 13. apr 12047-01 SAGA II Rondane-Dovre 

vinter 2019 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 10. apr 14. apr 12085-02 Rundtur i Langsua, 
Jotunheimens forgård 10 2 1 VT + 1 

VT/ST
Voksentur - 
engelsk 10. apr 15. apr 12013-01 MASSIV I + II - Breheimen/

Jotunheimen (vinter 2019) 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 12. apr 19. apr 12081-01 Klassikeren i Rondane- 
Påsketur 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 12. apr 19. apr 12016-03 Gjennom Jotunheimen 
2019 14 2 1 VT + 1 

VT/ST
Voksentur - 
engelsk 12. apr 17. apr 12083-01 I hjertet av Hardangervidda 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 13. apr 17. apr 12090-01 Påsketur Skarvheimen 8 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 13. apr 17. apr 12126-01 Påsketur Femundsmarka 12 2 1 VT + 1 
VT/ST ikke kvistet

Voksentur 14. apr 18. apr 12015-01 Påskeeventyr i 
Jotunheimen/Breheimen 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 16. apr 20. apr 12015-02 Påskeeventyr i 
Jotunheimen/Breheimen 14 2 1 VT + 1 

VT/ST

Voksentur 16. apr 21. apr 12083-02 I hjertet av Hardangervidda 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Voksentur 3. mai 5. mai 12002-02 Svipptur i Skarvheimen 14 2 1 VT + 1 
VT/ST

Mot nord
v/ turlederne Wolfgang Leister og Gunnar Sevåg
I GPS-mottakere og på papirkart kan det angis 
tre ulike referanser på hvor nord er: a) sann 
nord (engl. true north) viser nord i forhold til 
koordinatsystemet; b) magnetisk nord viser til 
den magnetiske nordpolen; og c) rutenett nord 
(engl. grid north) viser nord i forhold til UTM 
rutenettet i den tilsvarende UTM-sonen. I våre 
kurs får vi ofte spørsmålet hvilken nordreferanse 
som best skal velges.

Vi tar svaret først: IKKE velg «magnetisk». Velg 
«grid» hvis du finner denne innstillingen; ellers 
velger du «sann». Husk at denne settingen ikke 
har noe å gjøre med «spor opp» eller «nord opp» som 

finnes et annet sted i oppsettet til GPS-mottakerne.

Tegningen viser et bilde av de tre nord-referansene 
slik de er angitt på mange av turkartene. Her 
symboliserer streken merket med G rutelinja i 
nord-sør retning. T og en stjerne viser retningen 
til sann nord mens M og et flagg viser retning til 
magnetisk nord i dette området. Merk at G-streken 
alltid er vertikal, mens M og T kan variere. 

Magnetisk nordreferanse peker i samme retning 
som et magnetisk kompass ville gjort. Vinkel 
mellom magnetisk nord og sann nord betegnes 
som misvisning, og det må gjøres beregninger og 
oppslag i tabeller for å korrigere for dette. Når vi 
bruker GPS på en fjelltur ønsker vi ikke å bry oss 

om anomaliene i jordens magnetfelt og velger derfor bort 
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Referat fra årsmøtet i turledergruppa 2018
Når: 23. september 2018
Hvor: På Grimsdalshytta, Rondane
Antall frammøtte: 55 frammøtte

Fra styret: Gerda Grøndahl, Stig Solberg, Monika 
Kufner, Peter Mikosch Warren, Sine-Sara Astad
Fraværende fra styret: Ola Kleiven
Fra valgkomitéen: Sigrid Bellamy, Bente Hagen, 
Anne Langedrag
Innkalling til årsmøtet med årsberetning ble 
annonsert i bladet «Turledern» nr 2/18. 

Styreleder Stig Solberg ønsket alle frammøtte 
velkommen, og bemerket at det var spesielt gledelig 
med så mange, nye deltakere. Til sammen var de fleste 
typer turledere og grupper representert.

Saker:
Sak 1. Valg av møteleder.
  Stig ble valgt som møteleder.
Sak 2. Valg av referent.
  Referent: Claudia von Gostomski
Sak 3. Gjennomgang av årsberetning
 Stig gjennomgikk årsberetning. Vedtatt
Sak 4. Valg av nye styrerepresentanter
  Anne Langedrag leste valgkomitéens innstilling 
 for leder og kandidater:

• Styreleder Stig Solberg går ut av styret
• Styremedlem Ola Kleiven går ut av styret
• Styremedlem Gerda Grøndahl foreslås velges 

som leder for 2 år

• Styremedlem Peter Warren foreslås gjenvalgt for 2 år
• Styremedlem Sine Sara Astad er ikke på valg
• Styremedlem Monika Kufner er ikke på valg
• Som nytt styremedlem foreslås Jan Gunnar 

Jacobsen valgt for 2 år
• Som nytt styremedlem foreslås Henriette 

Kampesveen valgt for 2 år
• Som nytt styremedlem foreslås Sverre 

Tvinnereim valgt for 1 år

Valgkomitéen anbefaler derfor følgende 
sammensetning av det kommende styret:
• Styreleder: Gerda Grøndahl
• Styremedlemmer: Peter Warren, Sine Sara 

Astad, Monika Kufner, Jan Gunnar Jacobsen, 
Henriette Kampesveen og Sverre Tvinnereim

• Valgkomité 2019: Sigrid Bellamy (leder), Bente 
Hagen og Stig Solberg

I vedtektene til turledergruppa DNT Oslo og Omegn 
står det at «valgkomiteen skal tilstrebe å sikre mangfold, 
slik at styrets sammensetning er representativ for 
bredden av alle foreningens aktivitetstilbud. Dette har 
valgkomitéen tatt hensyn til i sitt arbeid.»

Valgkomitéens forslag ble vedtatt av årsmøtet uten 
motforslag. 

Sak 5. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag var mottatt før årsmøte.

Avslutning. Stig takket alle for fremmøte.

 sign.       Gerda Grøndahl, nyvalgt styreleder  Claudia von Gostomski, referent

GPS-tipset

settingen for magnetisk nord.
I Sør-Norge er misvisningen for tiden liten med under 
3° (i Oslo-området var den i år 2000 på 1.5° vestlig 
med avtagende tendens). Misvisningen i denne 
størrelsesorden er vanligvis under målenøyaktigheten til 
et magnetisk turkompass. Misvisningen blir mer relevant 
i områder der den er stor, f.eks. i Nord-Norge med opp til 
15° øst eller på Island med opp til 20° vest; det finnes også 
områder med store lokale avvik av geologiske årsaker.

Rutenett-nord er retningen de vertikale blå linjene på 
papirkartet går. På midtlinja i hver sone med 500 000 E er 
rutenett-nord det samme som sann nord. Øst for denne 
linja peker rutenett-nord mer østlig enn sann nord; vest 
for denne linja peker rutenett-nord mer vestlig enn sann 
nord. I Nordmarka er denne forskjellen på omtrent 1° 40’ 

i UTM-
sone 32V.

For bruk på fotturer i Sør-
Norge er denne forskjellen ikke 
stor nok til å gjøre en forskjell. Lenger nord 
kan disse avvikene bli større av geometriske årsaker. 
Du må altså velge om du ønsker at GPS peker mot nord 
(du velger «sann») eller langs de vertikale linjene på 
kartet (du velger «rutenett»). Merk at dersom du skulle 
navigere i polområdene der UPS gjelder, så er denne 
forskjellen mellom sann og rutenett helt avgjørende; 
skal du relatere deg til UTM-rutelinjene må du sette 
apparatet til «rutenett», ellers bruker apparatet 
nordpolen som referanse.
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Turleder tipset – tema 1: Mer om turelektronikk
v/ Turleder Wolfgang Leister

I Turleder’n 1/2016 skrev jeg om turelektronikk, noe 
det har blitt mer av i den siste tiden. Når vi er på tur 
er det hensiktsmessig å ha mest mulig praktisk utstyr 
som veier lite. Tilgangen til stikkontakter i fjellheimen 
begrenser seg til hytter der det er generator eller strøm 
via kraftlinje. Enn så lenge er det ikke tilgang til strøm 
fra stasjonær solcelle på de fleste selvbetjente hyttene. 
Men hvordan gjøre seg uavhengig av stikkontakten?

Powerbank med solcelle
Powerbank med innebygd solcelle kan kjøpes i 
turbutikken og i «dingsebutikkene». I følge reklamen 
skal den innebygde powerbanken kunne lades opp i 
løpet av en turdag når det er sol, og sol har det vært 
mye av i sommer. Likevel ble det ikke ladet noe med 
den modellen jeg hadde med meg. Enten har jeg kjøpt 
noe som ikke fungerer som det skal, eller det var bare 
for godt til å være sant. Det hører med til historien at 
jeg har prøvd ut ulike modeller, og de fleste virket ikke 
etter hensikten. Men jeg kan bruke disse som vanlig 
powerbank med solcelle-design. Det ville være fint å 
høre om noen av dere andre har bedre erfaringer med 
slike modeller.

Alternativet kan være å bruke et separat solcellepanel. 
Disse er ofte større, opp til trippel nettbrettformat 
når de er i bruk (sammenfoldet er de ca i 
nettbrettstørrelse). Disse kommer uten powerbank, 
men er godt egnet til å lade opp en ekstern powerbank 
eller mobilen. De store modellene er kanskje noe 
upraktiske å henge på sekken mens man er på tur. For 
meg er det ennå uklart hvor røff behandling disse tåler 
og om de tåler trykket i en fullpakket sekk i dårlig vær. 

Turleder Maria Bratteli pleier å bruke et separat 
solcellepanel av typen Nomad 3.5 utenpå sekken. Den 
er 30 cm utslått og ca 14 cm sammenbrettet. Maria 
har testet den i mildt vintervær, vårvær, høstvær 
og sommervær. Hun er sånn passe fornøyd, mest 
fordi uansett hvor lenge den ligger i solen så vil ikke 
powerbanken lade smartphone helt. Panelet kommer 
med syv hemper som brukes til å feste på sekken; Maria 
har brukt stroppene som allerede er på sekken og noen 
ganger en ekstra stropp eller karabinkrok. 

Maria har flere tips: ved å bruke en ekstra powerbank 
kan man bruke den ene til å lade opp mobilen og andre 
enheter mens den andre er satt til opplading og koblet 
til solcellepanel. Går den ene tom for strøm bytter 

man. Videre anbefales det å ha med en powerbank 
med stor kapasitet som er fulladet når man starter 
turen. Ulempen med dette er den høye vekten til en 
powerbank med stor kapasitet.

Lading av batterier fra powerbank
Med strøm i en powerbank kan apparater med USB-
tilkobling lades opp. Med noen få unntak går de 
fleste GPS-mottakere og hodelykter kun på batterier. 
Opplading av batterier var hittil kun mulig med en 
lader via stikkontakt. I den siste tiden har det kommet 
ladere i «dingsebutikkene» som drives med USB-
tilkobling. Disse kan lade mellom ett og fire ladbare 
batterier, avhengig av modell. Det anbefales modeller 
som lader minst to batterier av gangen fordi GPSen 
bruker to batterier. 

Det er imidlertid noen begrensninger i bruken: Når du 
lader batterier fra en powerbank, sett i maksimalt to 
batterier av gangen fordi powerbanken ofte ikke leverer 
nok strøm til flere batterier. Powerbanken vil da slå seg 
av etter kort tid uten at batteriene er ladet opp. 

Det finnes USB-drevne batteriladere som også kan 
kan fungere som powerbank. Da setter man inn fulle 
batterier (både oppladbare og ikke oppladbare) i 
apparatet og kan lade opp mobilen eller smartklokka. 

Hvilket oppsett egner seg best?
Fagsjef Varesalg i DNT Oslo og Omegn Juel Victor 
Løkstad Grande mener at de aller fleste som er på en 
tur som varer opp til en uke sammenhengende, uten 
tilgang på strøm, vil klare seg med et godt nødbatteri / 
powerbank med 5000 mAh kapasitet og oppover. Med 
en slik får du ladet mobilen og en GPS-klokke to til tre 
ganger. Merk at slike nødbatterier / powerbanker ofte 
ikke er vanntette og bør oppbevares i en ziplock pose 
med en pose silicagel. Mindre solcellepaneler klarer 
ofte ikke å lade opp smarttelefoner direkte. Derfor vil 
det være best at man lader et nødbatteri / powerbank 
fra solcellepanel mens man går. Så kan man lade opp 
mobilen fra powerbank om kvelden. 

For å lade batteriene til en håndholdt GPS vil en 
batterilader med USB-tilkobling være løsningen. 
Denne kobles best til et nødbatteri / powerbank. Å 
lade oppladbare AA-batterier direkte fra solcellepanel 
forutsetter stabile lysforhold. Batteriladeren trenger en 
viss oppstartstid før den lader. Avbrudd som forårsakes 
av varierende lysforhold når man beveger seg i 
terrenget vil derfor være en ulempe. 
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Dersom man ønsker å bruke solcellepanel er det en 
generell anbefaling å lade et nødbatteri / powerbank 
med solcelle hvis man ikke har tilgang til nettstrøm. 
Alle apparater og batterier lades da fra nødbatteriet. 
Hvordan vil en anbefalt utstyrsliste se ut?

I tillegg til GPS (med 2 oppladbare batterier i 
apparatet), mobiltelefon og hodelykt bør man ha:
• 1 kompakt solcellepanel (obs! vekt kan være mellom 

noen få hundre gram opp til 1 kg, avhengig av 
størrelse og utforming)

• 2 powerbanker med over 5000 mAh (helst 10 000 mAh)

• 1 USB-batterilader med 4 oppladbare AA batterier
• 1 reiselader med USB-utgang (brukes når det er 

strøm tilgjengelig) 
• Hodelykt: dersom den drives med AAA batterier, ta 

med 4 stk oppladbare AAA batterier.
• Eventuelt 4 stk alkaliske AA batterier som nødløsning: 

kan brukes direkte i GPS eller som nødbatteri sammen 
med USB-batterilader (kun utvalgte modeller).

• Diverse USB-kabler: USB til henholdsvis Micro-USB 
(de fleste dingsene bruker dette som input), Mini-
USB (for GPS), og USB-C eller Iphone tilkobling 
(avhengig av smarttelefonen du bruker). 

Turleder tipset – tema 2: Eplekake på turen
Under turlederhelgen overrasket turleder Marcel 
Grohmann de som var med på turen til foten av 
Kattuglehøe med eplekake. Han fortalte at det er en 
tysk tradisjon at den som har bursdag tar med kake 
som deles med kolleger. Siden han hadde bursdag 
noen dager før (redaksjonen gratulerer!) ønsket 
han å glede andre turledere med en turvariant av 
tradisjonen. På bildet ser vi eplekaken som ble servert 
med vaniljesaus. Kaken smakte veldig godt, og her er 
oppskriften:

Marcels eplekake
250 g smør
250 g sukker
5 ts vaniljesukker 
1/2 ts salt
2 ts sitronjuice
6 egg

400 g mel
3 ts bakepulver
Ingrediensene røres sammen, og 2/3 del av deigen 
fordeles på en 30x40 cm panne.

1,5 kg epler (skrelles og deles opp i 2-3 cm store 
terninger) som fordeles på deigen.
6 ss melk
100 g smør
sukker & kanel

Resten av deigen røres sammen med melken. Fordeles 
da over deigen med epler, slik at den dekker lett over 
eplene. Fordel smør i små flak på deigen. Strø litt 
sukker og kanel over det hele for å gi kaken en bedre 
smak. Kaken stekes på 180 grader i 45 min.

Kaken nytes med vaniljekrem, vaniljesaus eller en god 
vaniljeis.

Turleder tipset – tema 3: Tips for tørkerommet
Tekst og bilder v/ Turleder Gerda Grøndahl

Turtips 1: Karabinkrok 
Kjekt å ha! Hvor mange ganger har du funnet 
sokker, votter, hansker eller andre «småting» på 
gulvet i tørkerommet? Med en karabinkrok og noen 
håndkleklyper unngår du dette. Du finner som regel 
alltid noe å feste karabinkroken i på tørkerommet.
NB! Ikke 
bruk slike 
karabinkroker 
av aluminium 
til klatring, da 
de ikke vil tåle 
belastningen.

Turtips 2: Nylonline og håndkleklyper
På selvbetjente hytter har jeg ofte opplevd mangel på 
tørkesnorer. Ta med deg noen meter (5-10) med tynn 
nylonline og noen håndkleklyper. Disse fester du på 
nylonlina som vist på bildet. Nylonlina kan også brukes 
som skolisse. I fint vær kan du henge opp tørkesnora ute.
Både nylonline og håndkleklyper får du tak i hos Jernia 
eller tilsvarende butikker. Karabinkroker har de i DNT-

butikken, i 
sportsbutikker 
eller hos Clas 
Ohlson.
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Fra turlederhelgen på Grimsdalshytta
v/ turleder Wolfgang Leister

Et førtitalls turledere hadde møtt opp på Oslo S til ett 
av årets høydepunkter, turlederhelgen. Allerede på 
togturen gikk praten om opplevelsene fra sommerens 
turer og planer for kommende turer lett. På Dombås 
byttet vi til buss som brakte oss til Grimsdalshytta, 
der en god middag ventet på oss. Totalt hadde 
femtifem turledere og noen ledsagere funnet veien 
til Grimsdalen. Betjeningen på Grimsdalshytta, Sonja 
og Rune, hadde lagt mye flid i å servere oss den beste 
tradisjonsmaten de kunne tilby oss. 

På lørdagen sto det ulike turer på programmet. En 
gruppe gikk opp på Gråhøe (1663 m) der snøen 
allerede hadde meldt sin ankomst, mens en annen 
gikk en rundtur til foten av Kattuglehø og opp på 
Storberget (1227 m). Denne turens turleder, Marcel 
Grohmann, serverte eplekake (se tema 2 under 
Turledertips i dette heftet). På kvelden kunne vi nyte 
en veldig godt middagsbuffet med etterfølgende 
peiskos. 

Søndag var det først årsmøte før vi delte oss opp til 
ulike aktiviteter. Den planlagte turen til Fallfossen 
ble avlyst pga. forholdene (Gerda med flere hadde 
undersøkt dette dagen i forveien). I stedet ble det 
en fin tur opp til Nysæterhøe (1321 m). Det blåste 
og var litt kaldt på toppen der bildet under ble tatt. 
Nistepakken ble derfor spist litt lenger nede. 

De andre aktivitetene besto av elvekryssing med Peter 
M. Warren og padling i packraft med Kjell Jonsson. 
Disse aktivitetene fant sted ved elva Grimsa og var 
meget vellykket og ga mersmak for dem som deltok. 
Det planlegges flere slike aktiviteter i fremtidige 
arrangementer. 

Etter aktivitetene fikk vi servert suppe før vi takket 
vertskapet for et fint opphold. Bussen tok oss tilbake 
helt til Oslo, da det ble en liten endring i programmet, 
og det opprinnelig planlagte toget ble erstattet med 
buss for bane. Alt i alt var det en opplevelsesrik helg 
med fine høstfarger i naturen og noe melis på toppene. 
Vi takker arrangementskomitéen for et godt planlagt 
og gjennomført arrangement. 

Turledere på toppen av Nysæterhøe (1321 m). (Gerda vurderer å ta med en selfiestang til neste tur.) Foto: Gerda Grøndahl. 
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Øvre rad: Fra turen til Nysæterhøe Foto: Wolfgang Leister. Påfølgende fotos: Gudrun Njå
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Inntrykk fra turledermøtet 9. oktober 2018

v/ turleder Wolfgang Leister

Tema for turledermøtet denne dagen skulle handle om 
mat på tur. Vi var også lovet en happening i bakgården.

Et femtitalls turledere hadde møtt frem. Turleder 
Peter Mikosch-Warren startet inne med en teoridel om 
matinntak på en fjelltur. Han berettet om egne erfaringer 
fra Fjällräven Classic-turer, som er en tre-dagers tur i 
Nord-Sverige fra Nikkaluokta til Abisko, der man må ta 
med all maten selv. Men hvor mye mat må man ta med 
og hvor mye energi forbrenner man på de 110 km? 

Peter laget følgende regnestykke: Antar man at man går 
med en snittfart på 4 km per time og bruker 400 kcal 
per time, vil man bruke 11 000 kcal. I tillegg kommer ca. 
1200 kcal per døgn under hvile og søvn. Totalt altså 15 
600 kcal. Men hva skal denne energien bestå av i form 
av mat?

Maten består av karbohydrater, fett og proteiner som 
utgjør energi-andelen i maten. I tillegg kommer vann, 
vitaminer, elektrolytter og sporstoffer. 

Karbohydrater lagres som glykogen i lever og muskulatur. 
Glykogen gir muskelcellene energi til å utføre arbeid. 
Glykogenlagre rekker til trening i ca 1-2 timer før de må 
fylles opp igjen. Karbohydratbehovet varierer avhengig 
av aktivitetsnivå: for turer opp til 90 minutter beregnes 
det 5-7 g/kg/dag; for lengre turer 7-10 g/kg/dag og for 
ekstreme turer 10-12 
g/kg/dag. Verdien 
«kg» refererer til 
kroppsvekt. 

Som tips anbefales 
det å spise minst 
to måltider med 
brødmat eller 
kornblandinger daglig 
og bruke tykke skiver. 
Til varme måltider 
bør man spise mye 
poteter, ris og pasta. 
Frukt og juice brukes 
som mellommåltid. 
I perioder der 
man har stort 
karbohydratbehov 
bør man spise tørket 
frukt, kjeks og 

sportsbarer som mellommåltid. 

De aller fleste får dekket behovet for protein gjennom 
vanlig kost. Det er sjelden behov for proteintilskudd blant 
idrettsutøvere. Ekstra proteiner «for sikkerhets skyld» 
anbefales derfor ikke i vår tursammenheng.

Fett bør utgjøre 30-40% av den totale energitilførselen 
vår på tur. Innholdet av mettet fett i kostholdet bør 
begrenses, og det fettet vi spiser bør hovedsakelig bestå av 
umettede fettsyrer (ikke-animalsk fett). 

Energiinnholdet i maten er for karbohydrater og protein 
4 kcal/gram og for fett 9 kcal/gram. Ved lik vekt får man 
dermed flest kcal ved inntak av fett.

Ved siden av energi er væskebalanse, dvs. inntak av vann 
veldig viktig. Væsketap bør alltid erstattes på turer som 
er lengre enn en halv time. Ved økter på over én time bør 
også energi (karbohydrater) tilføres. 

Hvor mye energi man forbruker kommer an på 
aktivitetsnivå, kroppsvekt og en del andre faktorer. 
Forbruket ligger på mellom 1800 kcal/døgn (hvile) og 
5000 kcal/døgn (hardt arbeid).Hvilket inntak av kalorier 
vi trenger vil altså avhenge av hvem vi, stor eller liten, 
kvinne eller mann og hva vi gjør av fysisk aktivitet. Det 
som er viktig å huske på er at vi må øke kaloriinntaket 
når vi er på tur. Det er ikke på tur vi skal tenke på å «gå 
av oss noen kilo»! 
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For de som ønsker å lese mer om dette temaet, anbefalte 
Peter følgende litteratur:

• «Kosthåndboken» fra Helsedirektoratet (kan lastes 
ned fra helsedirektoratet.no), 

• Faktaarkene om idrettsernæring fra Olympiatoppen 
(tilgang fra olympiatoppen.no), 

• «The Special Operations Forces Nutrition Guide» 
som kan lastes ned fra web-siden navyseals.com og 

• Hærens notat UD 6-81-3E med tittel «Instruction in 
winter service - nutrition during cold conditions».

Etter teoridelen gikk vi ned til bakgården i Storgata 3, 
der turleder og kokk Bruno Delafosse viste oss hvordan 
man tilbereder delikat mat med de midler man (såkalt!) 
har på en hytte. Holdbarhet på maten man tar med 
for å tilberede et måltid slik Bruno, Monika og Peter 
gjorde, forutsetter at vi tenker nøye på hvilken mat som 
lett bederves om sommeren og fryser om vinteren, og 
selvfølgelig hvordan man tilbereder maten!

Oppskriften Bruno viste oss er en variasjon av en 
oppskrift Bruno utga i Fjell og Vidde i 2002: Kremet 
kyllingfilet med peppersaus og quinoa. 

Bruno fikk god hjelp av Monika Kufner og Peter 
Mikosch-Warren under tilberedelsen av maten. Først 
måtte wok-pannen bli varm (med gassfyring) og filetene 
stekes. Monka kuttet opp de andre ingrediensene mens 
Bruno stekte kyllingfiletene. Etterpå ble grønnsakene 

stekt. Til slutt ble alt lagt i et stort wokkar og varmet opp 
med tilsatt rømme og tørr vermouth, og quinoa ble kokt. 

Luktene fra wokpannen ble stadig bedre, og heldigvis 
fikk alle en raus smakebit av maten som smakte nydelig. 
Tilberedelsestiden var litt lang fordi det skulle lages til så 
mange personer (over 50!), men tiden ble godt brukt til å 
følge med på matlagingen og å prate med andre turledere 
om sommerens opplevelser eller diskutere turlederfaglige 
spørsmål. Vi kunne helt uten problemer ha ventet enda 
lengre på så god turmat. Takk til kjøkkengjengen, og 
særlig til Bruno! 

Oppskrift: Kremet kyllingfilet med 
peppersaus og quinoa 
(v/ turleder og kokk Bruno Delafosse)

4 personer
4 kyllingfileter
1 rødløk
1 sjalottløk
1 redish
1 rød paprika
4 sjampinjonger
½ squash
1 dl tørr Vermouth
3 ss crème fraîche
bladpersille, peppermix, knust grønn pepper og 
rosépepper, salt

250 g Quinoa (Quinoa, lat. chenopodium quinoa, 
er en vekst fra Sør-Amerika hvis frø kan spises og 
er et alternativ til pasta, ris og poteter. Planten 
er i amarantfamilien og er botanisk i slekt med 
spinat.)

Filetene tørkes, pepres og saltes; freses i varm 
olje. Ta filetene ut av gryta og putt grønnsakene 
oppi. Fres dem, tilsett vermouth og crème 
fraîche. Kok opp og la dem trekke noen minutter 
under lokk til filetene er ferdige.

Kok opp vann tilsatt litt salt i en kjele, hell 
quinoa-frøene i vannet. Det skal nå en cm over 
frøene. La dem trekke i ca 5 min. med lokk. 
Serveres med kyllingen. Strø finhakket persille 
over.

Bruno, Monica og Peter, med råvarene i fokus. 
Begge foto: JS Gundersen
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Til Topps med DNT 2018 

v/ turleder Monika Kufner

Har du hørt om Til Topps?
Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement 
hvor Røde Kors, DNT, IMDi (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet) og KS (Kommunenes 
sentralforbund) samler mennesker fra hele verden, som 
bor i Norge for å gå sammen til toppen av Galdhøpiggen.

I april i år begynte 36 personer i Oslo, 29 deltakere og 7 
turledere fra mange land, å trene til denne spektakulære 
turen. Det var mulig å gå fem turer fra Grünerløkka på 
tirsdager til ulike steder i skogen i Oslo-området, å delta 
på tre internasjonale søndagsturer og et ferskingkurs i 
friluftsliv. Ved siden av å trene kroppen kunne deltakerne 
bli kjent med turmuligheter i Oslo og lære om friluftsliv 
i Norge. Det var svært interessant og viktig for de fleste å 
lære om hvordan man kler seg på 
tur, hvordan man pakker sekken 
og hva slags mat og drikke som er 
riktig og viktig å ta med på tur.

Stemningen var positiv, deltakerne 
var engasjerte, spente og 
nysgjerrige. Noen av deltakerne 
hadde aldri vært på tur i fjellet før 
og hadde aldri gått på snø eller bre.

Turutstyr, som tursko, turklær 
og ryggsekk, ble delt ut til dem 
som trengte det – og fredag 29. 
juni møtte en spent gruppe på 
Grünerløkka opp for å ta turbussen 
til Lom. Allerede bussturen var 
en opplevelse med musikk og 
matpakker fra forskjellige land 
som Eritrea og Syria.

På Lom ventet en internasjonal 
kulturfest på Presthaugen med 
middag og et program fra scenen 
for oss og flere hundre andre 
deltakere. Noen av dem hadde 
gått turen allerede den dagen 
og fortalte om en glimrende 
opplevelse.

Etter festen kom vi til Leirvassbu 
ganske sent – for de fleste 
deltakerne ble det den første natten 
på en koselig norsk fjellhytte – og 
alle var mer en fornøyd.

På lørdag var det turdag. Fjellene presenterte seg med 
knallvær, ikke en sky, og ingen vind – så utrolig heldige 
vi var!

Spenningen og nysgjerrigheten økte under bussturen 
til Juvasshytta. Sju lag, hvert med fire deltakere og 
en lagleder, begynte å stige opp mot Galdhøpiggen – 
sammen med ca. 600 andre Til Topps deltakere.

Etter den første tredjedelen var oppgaven å krysse breen 
med ett tau og en brefører. Som maur jobbet gruppe for 
gruppe seg over breen – en stor opplevelse for de fleste – 
og alt gikk bra.

Så ventet den siste ganske bratte delen opp til toppen – 
men heller ikke denne delen var noe problem for den 
spreke gruppen vår, og etter fire timer nådde 36 lykkelige 
og fornøyde mennesker toppen av Galdhøpiggen, pustet 

ut og nøt stolte den enestående 
følelsen å stå på Norges høyeste 
topp med fantastisk utsikt. Alle 
ansiktene strålte.

Veien ned gikk lett. Latter og 
samtaler hørtes, alle ventet 
tålmodig for en plass på taulaget 
for å krysse breen ned igjen. Det 
gjorde ingenting at det tok litt tid, 
alle nøt solen og den gode følelsen 
av å ha kommet ned fra Norges 
høyeste topp.

Etter en rolig busstur tilbake til 
Leirvassbu, hvor alle var trøtte 
og slitne, ble vi skjemt bort med 
veldig god mat. Alle snakket om 
den fantastiske og enestående 
opplevelsen og ikke minst om den 
gode gruppefølelsen.

Og det var da vi turledere kjente at 
vi hadde nådd målet: Integrering 
gjennom å presentere en av de 
viktigste norske verdiene, å nyte 
sammen med andre mennesker 
den fantastiske norske naturen og 
fjellet – på tur.

Vi er sikre på at det ikke var siste 
gang disse deltakerne var på tur! 

Fra en treningstur til Grefsenkollen. Foto: 
Mehdi Maghsudi

Foto: Monika Kufner.
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Reiseregning for turledere på fellestur
For frivillige turledere på fellestur, organisert via 
administrasjonen, har turleder fri reise og fri tur. 
Turleder får dekket reise på billigste måte mellom 
hjemstedet og 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.

Revisor har pålagt oss en strengere godkjenningsrutine. 
I praksis betyr det at det kan ta opptil 20 dager fra vi 
mottar skjemaet til pengene er på kontoen din. 

Nistepakke
Fra og med 2019 er det inkludert inntil 6 skiver brød i 
matpakken på alle DNT Oslo og Omegn sine fellesturer 
og hytter. På private hytter og andre DNT foreninger 
gjelder det fortsatt 4 skiver. Husk å informere 
turdeltakerne om dette på det første kveldsmøtet. 

Bruk av turlederbonger på markahyttene
(NB! ikke gyldig på Kobberhaughytta)
• Turlederen eller den som har mottatt en turlederbong 

sjekker om det er ledig sengeplass på nett. Husk at 
én bong gir én gratis sengeplass. Dersom det er krav 
om at hele hytta må bookes, må du bruke like mange 
bonger som det er sengeplasser. Eksempel: Drømmen 
= 2 verdibonger. Det er mulig å betale deler av hytta 
med bonger og resten med faktura.

• Vedkommende som skal bestille plass, tar deretter 
kontakt med Tursenteret pr. tlf. eller e-post.

• Tursenteret lager et tilbudsdokument, skriver inn 
navnet på den turlederen turlederbongen er utstedt 
til og nummeret på bongen. Tilbudsdokumentet 
sendes til vedkommende som skal overnatte. Med et 
gyldig tildbudsdokument er hytta reservert uten at 
det kreves betaling med kort.

• Turlederbongen leveres inn til Tursenteret så fort 
som mulig etter bestilling.

Turlederbonger for å leie kajakk
Det er en stor glede å kunne informere om at fra og 
med 2019 kan alle (gamle og nye) «Turlederbonger» 
også brukes for å leie gratis en kajakk i DNT Oslo og 
Omegn. Dette fungerer på følgende måte:
Langøyene
• Turlederen, eller den som har mottatt en bong, 

sjekker om det er ledig kajakk på nett.
• Vedkommende tar deretter kontakt med Tursenteret 

pr. tlf. eller e-post.

NOTISER• Tursenteret 
lager en 
reservasjon, skriver inn 
navn på den turlederbongen er 
utstedt til og nummeret på bongen.

• Bongen leveres inn til Tursenteret så fort som mulig 
etter bestilling.

• Samme morgen (ca 09:30) som leien finner sted, 
får du tilsendt en kode til låsen til kajakklageret på 
Langøyene på sms.

Sørenga
• Dropp-inn (forutsatt at det er ledig plass) eller reservér 

kajakk inntil én dag i forveien ved henvendelse på 
telefon 22822802 eller til kajakk@dntoslo.no.

• Turlederbongen leveres i turbutikken på Sørenga når 
du henter kajakken.

• Kajakkene kan kun leies med utgangspunkt i at de 
padles ut fra Sørenga.

• For øvrig info om utleie av kajakk på Sørenga: 
https://friluftshuset.dntoslo.no/kajakkutleie/.

Nye ansikter i administrasjonen
Herman Nordby er aktivitets-avdelingen sin 
nye turkonsulent (vikar). Herman begynte 
der i mai 2018 og er drivende god på 
turplanlegging. Herman vokste opp i 
Vassfaret i Valdres. Tidligere jobbet 
han som arrangementsansvarlig i 
Nordic Choice hotels. Han er en 
ivrig turgåer og trives aller best ute 
på tur eller på rypejakt. Han er utdannet kokk og disker 
opp med nydelig mat både til middag og fest. Herman 
har akkurat kjøpt seg randonée-utstyr og gleder seg til 
vinteren.

Emily Haraldstad begynte i 
aktivitetsavdelingen i februar 2018. I 
september overtok Emily som vikar for 
fagsjef fjell voksen etter Camilla Horten 
som har ett års permisjon. Emily har 
tidligere jobbet i If Forsikring og har 
bakgrunn fra kommunikasjon og 
markedsføring. Hun har jobbet mye med turplanlegging 
og større arrangementer i inn- og utland. Hun er glad i 
fjellet og vokste opp med turer på DNT-hyttene til fjells. 
Nå jobber hun iherdig med å få sine to små jenter på 
to og fem år til å bli like glad i fjellet og turer som hun 
selv er. Emily bor på Tåsen med mann og barn. Hun 
gleder seg til vinteren og dager med ski, peiskos og 
(forhåpentligvis) masse snø!
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Inntrykk fra Jubileumsåret 2018: 

Med Lars Monsen på tur
Tekst og fotos: turleder Ragna Hirsch
Jubileumsåret 2018 går mot slutten. Det har vært et 
år fyllt med massevis av aktiviteter rundt i hele Norge. 
Og det har i stor grad vært preget av fantastisk vær. 
Den store jubileumsforestillingen i Spektrum i januar 
var en strålende kveld med masse god underholdning 
og interessante innslag om jubilanten DNT.
Arrangementet i Spikersuppa i juni, i det varmeste, 
varme sommervær Oslo kan by på, ble også en stor 
suksess. Utlendinger fra fjern og nær var helt over seg 
over at de midt i Oslo sentrum kunne steke pinnebrød 
på bålpanne. Det som er helt vanlig for oss var eksotisk 

for dem (vel, å steke pinnebrødet i Spikersuppa er jo 
ikke vi vant med heller ...).
Og ikke minst var det Lars Monsen sine fire turer fra 
sør til nord i Norge, med minutt for minutt-sendinger 
og sommeråpent, med svaiende vimpler med DNT 
150 år i lysende rødt mot strålende kveldshimler i den 
norske fjellheimen, som toppet det hele. Det var god 
reklame for DNT det!
Hundrevis av andre små og store 
jubileumsarrangementer har også blitt gjennomført 
dette året. Her har vi bare nevnt noen og plukket noen 
bilder som viser litt om hvor flott det har vært. 
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AKTIVITETSKALENDER 2019
(oppdatert kalender finner du også på https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ )

November 2018
17-18  Turledersamling
17  Frivillighetsfest
Desember 2018
11  Turledermøte, DNT Oslo og Omegn
Januar 2019 
18-20  Vinterturledersamling (Hallingskeid)
29  Turledermøte, DNT Oslo og Omegn
Februar 2019
8-11  Vintersamling for sommerturledere
8-16  Vinterturlederkurs (Jotunheimen, DNT Oslo og 
Omegn)
17-23  Vinterturlederkurs (Skarvheimen, DNT ung Oslo)
April 2019
24  Ambassadørkurs
Mai 2019
3-5  Grunnleggende turlederkurs
8  Nærturlederkurs
9  Aktivitetslederkurs

22  Ambassadørkurs
26  Kindereggkurs
31-2/6 Grunnleggende turlederkurs
Juni 2019
22-23  Kajakk grunnkurs for turledere
21-23  Trygg og sikker orientering i marka
August 2019
9-11  Trygg og sikker orientering i sommerfjellet
21  Nærturlederkurs
28  Ambassadørkurs
31-5/9 Sommerturlederkurs
September 2019
1  Kindereggkurs
4  Aktivitetslederkurs
6-8  Grunnleggende turlederkurs
20-22  Turlederhelg og årsmøte
Oktober 2019
9  Ambassadørkurs
18-20  Grunnleggende turlederkurs

Med DNT i 150 i Spikersuppa

Fra seniorgruppa
Koster-tur i august med 72 
deltakere fra seniorgruppa. 
Turleder Aud Zindsen stilte med 
denne fabelaktige jubileumskaka!

Foto: May-Liss Hansen

Tekst og foto: turleder Maria Bratteli
Vi var fire dager i Spikersuppa og 
danset Turbodans med Barnas 
turlag i juni. Det var en veldig fin 
opplevelse og morsomt å se så mange 
barn i aktivitet. I pausene utforsket 
vi området, her fantes det masse 
morsomme aktiviteter for barna. 
Klatretårnet ble favoritten og ble 
besøkt flittig hver dag. Det var alltid 
spennende og se hvem som torde å 
klatre høyest.
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Peter Warren, Sine-Sara Astad, Monika Kufner, 
Jan Gunnar Jacobsen, Henriette Kampesveen og 
Sverre Tvinnereim 
Valgkomité 2019: Sigrid Bellamy (leder), Bente 
Hagen og Stig Solberg
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

I den øde Sæterstue
Al min rige Fangst jeg sanker;
Der er Krak og der er Grue,
Friluftsliv for mine Tanker. 

Henrik Ibsen (På vidderne, 1859)

Begrepet «friluftsliv» ble første gang brukt skriftlig i dette diktet av Henrik Ibsen. Bildet er fra Musvollseter 
som ligger nedenfor Bjørnhollia i Rondane. Foto: Hilde Løken Magnussen


