
                                             

Nyhetsbrev for Rutegruppa DNT Oslo og Omegn    1/2019  

Takk for sist på høstmøtet. Tiden går jo fort og nå jobber vi først og fremst med alt som skal skje til 

våren og sommeren i år. Det er mye som skjer rundt omkring i de ulike gruppene. Noe av det trenger 

planlegging og klargjøringer, så her jobbes det med grunneiertillatelser, materialbestillinger og 

informasjonsoppslag og ulike ting. Foreløpig ser det ut til at vinteren ikke har vært så alt for hard på 

trærne, forhåpentligvis blir det ikke like mye toppbrekk som i fjor.  

Her er noen saker som kan være viktig å få med seg.   

Områdeledersamling 25/2 kl 17.00. 

Som avtalt på høstmøtet skal vi ha et eget områdeledermøte. Her skal vi ta opp viktige ting som 

berører alle og som blir viktig å formidle videre i gruppene. Møtet  

Tema for dette møtet blir  

• Ny merkehåndbok. Gjennomgang av endringer fra den forrige versjonen. Hva skal vi ta med 

til vår egen merkeinstruks?  

• Organisering av arbeidet i gruppene. Hvordan kan vi ta imot nye folk, og samtidig sikre god 

drift og kontinuitet? 

• Områdemøter: Hva er viktig å få med seg og formidle til resten av gruppa?  

• Informasjonsskriv om organisering av Rutegruppa. Dette er ment til alle nye folk, og også de 

som har vært med en stund. Gjennomgang av foreløpig utgave.  

• Instrukser for områdeledere og assistenter.  

• Tipsdatabank: kan det være et dokument som alle skal kunne legge noe inn på? Hvordan skal 

det fungere?  

Det er viktig at flest mulig av dere som er områdeledere er med på møtet. Meld dere på direkte til 

Dag Olav på epost innen 20.02.  

Enkel servering, vel møtt!  

 

Planer for året 2019 

• Vårmøtet 2019 blir på Liastua i Gjelleråsmarka den 22.05. Vi legger opp til både befaring i 

området og faglig og hyggelig samvær. Nærmere info kommer.  

• Motorsagskurs vil bli avholdt sammen med instruktør fra Aktivt skogbruk. Datoer kommer. 

Det er ønske om at dere melder inn behov, slik at vi eventuelt kan sette opp flere kursdatoer 

hvis det er mange som ønsker dette.  

• Stimerkekurs: Asker skal ha eget teorikurs den 7. mai med påfølgende praksis.  

Det settes opp et kurs i Oslo-området som er åpent. Mulig at praksisdelen her     

blir ved Bysetermåsan i Østmarka. Nærmere info kommer om dette.  

• Det vil bli satt opp GPS kurs og 1. hjelpskurs. Datoer kommer.  

• AU- møter 14.02 og 11.04.   

Stinytt 

Turskiltprosjekter 

Vi jobber med å fullføre en del Turskiltprosjekter dette året. På Krokskogen Nord (Ringerike), 

Nordmarka Nord og Romeriksåsen Nord- Lunner kommune, Vestmarka, Eidsvoll og i Oslo kommune. 

Her jobbes det med fornying av skiltene, bedret informasjon til publikum og rundturer. Det er 



                                             

administrasjonen som står for dette sammen med områdene. Vi regner med at vi i løpet av året har 

fått til en god del som skal være synlig i terrenget.  

Nominasjon til «Norges beste turrute» I sommer pågikk det en avstemming der folk kunne stemme 

fram sin favoritt av turruter. Vi hadde flere ruter med, og i Oslo gikk et av våre forslag til topps. 

Nærtopptur i Oslomarka er dermed nominert til finalen, som finner sted nå og blir offentliggjort på 

Stikonferansen i Bergen 12.03. Det er da en kandidat fra hvert fylke som konkurrerer om den gjeve 

tittelen. AU reiser over dit for å følge med på den spennende konkurransen. Her ser du mer om 

konkurransen.  

Stikonferansen 2019 er i Bergen  Dette er «fagkonferansen» for oss stifolk. Et godt faglig program 

fyller to dager. AU skal være med å bli oppdatert og forhåpentligvis komme tilbake med ny kunnskap. 

Du kan lese mer om det her  

Ås Turlag jobber med å oppgradere Kyststien i Bunnefjorden, nett mot vårt nye sted Breivoll.  

I bratthellinga her skal det utbedres med Sherpa-trapp til sommeren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ut.no/turforslag/efe38c32-e79b-42f4-85f5-2a2877847515/nrtopptur-i-nordmarka
http://www.turrute.no/
http://www.turrute.no/
https://www.friluftsrad.no/om-fl/arrangementer/stikonferansen-2019


                                             

 

 

I Østmarka jobbes 

det med ny hytte ved 

Ramstadsjøen i 

Rælingen. Hytta 

Huldreheim reises 

raskt, og kommende 

onsdag er det 

kranselag. Sammen 

med kommunen 

jobber vi med 

utvikling av stinettet 

her. Hytta åpnes i 

april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilligkaffeen er i gang og har datoene 14/2, 14/3,11/4, 9/5 og 13/6. Les mer om programmet HER.  

 

 

Ellers håper jeg at alle har en god vinter og får kommet seg ut i skauen på ski eller beina.  

Sees der ute 😊  

 

Dag Olav Brækkan 

Markainspektør   

https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/14517-arets-frste-apen-kafe-for-frivillige/

