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LEDER 
Kunnskapsåret 2017

I 2018 feirer DNT 150 år, og «HELE NORGE 
GÅR» er målsettingen for verdens sprekeste 150 
åring. For å nå denne målsettingen går vi inn i 
«KUNNSKAPSÅRET 2017».

DNT er Norges største kunnskapsbase og 
«utdanningsinstitusjon» for friluftsliv i Norge. Folk vil 
på tur, og flere vil utfordre elementene på nye måter. 
Gamle tradisjoner og grunnleggende ferdigheter som 
hvordan man skal kle seg og hva sekken skal inneholde, 
bruk av kart og kompass osv, er det mange som ikke 
får med seg hjemmefra lenger. Slik innledet Tom Harald Hansen, Styreleder i DNT 
Lillehammer, da han presenterte årsprogrammet for sine medlemmer.

Og slik innledet også Kari Merete Horne, leder av kommunikasjonsavdelingen 
hos oss, da hun på det siste turledermøtet (24. januar) presenterte 
veiviserprogrammet for de frammøtte. Ikke hørt om DNT-veiviser, sier du? Det 
kommer du snart til å gjøre!

Vi håper at du, som er turleder og frivillig, vil benytte deg av materiellet som er 
laget når du er på tur og treffer på folk som ikke vet like mye som deg om DNT og 
hva foreningen står for. Materiellet ble presentert og delt ut på møtet, og består 
av vest, rød DNT-nøkkel og et hefte med seks laminerte «informasjonskort» som 
beskriver programmet: DNT-veiviser, Faktatall, Turvett, Fjellvettreglene, Hyttene 
(2), Kurs og fellesturer, Ut.no, Medlemsfordeler, Medlemskap og Turkultur (2). 
Kortene går greit i lomma, ha de med deg og vær klar til å starte jobben som 
kunnskapsformidler.

Som jeg skrev i forrige leder skal vi holde fokus på å heve kompetanse og 
formidle kunnskap på turledermøtene framover – gjerne ved å hente inn 
eksterne foredragsholdere som kan by på «noe ekstra». Jeg er glad for at vi 
neste gang, tirsdag 21. Mars kl 18, har fått med oss overlege Helge Eiding fra 
Redningshelikopteret / Rikshospitalet til å vise film og fortelle om en dramatisk 
redningsaksjon i fjellet (som 
endte godt) og til å snakke om 
kommunikasjon når det oppstår 
ulykke, krise eller katastrofe. Vet 
du forskjellen på disse begrepene? 
Kom og hør – og lær! Og ta gjerne 
med «en venn» – det er plass til 
mange flere på møtene våre.

Det nærmer seg også tid 
for å velge sommertur så husk 
«jungelordet» – «Ferd etter evne». 
Og ta gjerne et kurs eller to, du kan 
alltid bli en bedre turleder og hvis 
du tror du er ferdig utlært er du 
som kjent ikke utlært, men ferdig.

God tur! - Stig Solberg

Luftambulane ved Litlos, Foto: Stig Solberg
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Turledermøte tirsdag 21. mars kl 17:30 (Merk: endret tid)
Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3.
Hyggelig møte hvor du treffer andre turledere og administrasjonen. Fra kl 17:30 vil Kari Merete informere 
om «Veiviser og Kunnskapsåret».  Kl 18:00. Kveldens tema er krisehåndtering på tur. Vi får høre Helge Eiding, 
overlege på Redningshelikopteret på Rygge (330 skv.) og ved anestesiavd. på Rikshospitalet fortelle og vise film og 
bilder fra redningsaksjoner i fjellet. 

Turlederhelg og årsmøte for turledergruppa 

  
     

Årets turlederhelg er planlagt 15.-17. september og vil finne sted på Kjækkja. Krækkja ligger vakkert til ved 
vannet Storkrækkja med utsyn mot Hallingskarvet. Her er det et åpent og lyst landskap med følelse av vidde. 
Krækkja var DNTs første hytte på Hardangervidda og det første bygget er fra 1878. På 134 år har det kun vært 4 
bestyrere på hytta, og selvfisket ørret fra Storkrækkja har blitt servert sammenhengende i denne tiden. Det har 
bodd folk her i flere tusen år, og rester etter boplasser ligger nesten rett utenfor hyttedøra.
Alle turleder fra DNT Oslo og Omegn uansett tilhørighet er velkomne, gjerne med ledsager.

Fredag 15/9: Oslo S - Krækkja
Avreise med tog fra Oslo S kl 12.03 med ankomst Haugastøl kl 16.02. Videre med ekstrabuss til Fagerheim 
Fjellstua, ankomst kl 17.00. Vi går stien inn til Krækkja, 5,5 km (1,5t). Middag kl 20:00.

Lørdag 16/9: Krækkja
Vi legger opp til både krevende og lette turer.
• Topptur til Blåfjell med Bente Hagen som turleder.
• Historisk tur i nærområdet med Kjell, bestyrer på Krækkja (vi ser på fangstanlegg, dyregraver, gamle boplasser).
• Fisketur med Steinar Lauritzen som turleder.
Middag kl. 19.00.
Lysbildeforedrag: Krækkjas historie gjennom 139 år.

Søndag 17/9: Krækkja - Oslo S
Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost.
Vi legger opp til både krevende og lette turer.
• Kort tur til Halne, 5-8 km
• Tur til Haugastøl, 15-17 km
Ekstrabuss fra Halne kl 17.15 til Ustaoset (vi stopper på Haugastøl kl. 18.00). Tog fra Ustaoset kl 18.46 med 
ankomst Oslo S kl 22:35.

Pris: kr 2 056.- inkl. reise fra/til Oslo; kr 1 089.- fra/til Krækkja; tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 320.- da 
reisen er delvis sponset. 

Påmelding: «Førstemann til mølla» - bruk turkode 11461.

Krækkja Turisthytte Foto: dnt.no Skilt ved Krækkja Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT
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Vårens vakreste eventyr i Lillomarka (for turledere)
I år går turen i Lillomarka i mestertyvens fotspor. Vi går tur fra Solemskogen til Ole Høilands hule og videre 
til Kapteinsputten like ved Linderudkollen. Ole Pedersen Høiland (f. 1797) fra Bjelland (nå Audnedal) var en 
av Norges største mestertyver og utbryterkonger. Han er kjent for en rekke innbrudd, bl.a. i Norges Bank, og 
rømninger fra Akershus festning. Det sies at han skal ha gjemt noe av utbyttet fra gjennomførte ran ved det som 
er omtalt som Ole Høilands hule. 
Alle turledere, uansett gruppetilhørighet, ønskes velkommen med på tur.

Dato: Torsdag, 1. juni 2017.

Turstart: Oppmøte kl. 17.15, Solemskogen bussholdeplass (endeholdeplass for buss 56). Ta buss 56 fra Storo. 
Bussturen tar ca. 15 minutter. Stor parkeringsplass ved Solemskogen.

Fottur: Etter en kort strekning på grusveien går vi på sti til Linderudsetra og videre til Ole Høilands 
hule. Turen går videre til Kapteinsputten like ved Linderudkollen. For de modige er det bademulighet i 
Kapteinsputten. Det blir servert reker med tilbehør og godt drikke. Ta med egen kopp og tallerken. Turlengde 
ca 3-4 km. Turleder og lokalkjent er Wolfgang Leister.

Hjemveien: Bussholdeplass Linderudkollen (buss 56 til Storo) ligger ca 10 minutters gange fra Kapteinsputten, 
se ruter.no. For de som har parkert bilen ved Solemskogen: litt over én kilometer til Solemskogen langs nyanlagt 
skiløypetrasé. Alternativt: fottur til Stig/Årvoll på grusvei (3-4 km; buss 31) eller til Kjelsås via Kringlevann (4-5 
km, trikk 11 og 12, samt tog).

Påmelding: Turkode 11465. Påmelding senest 26. mai pga. matbestilling.

Dugnadstur for turledere i Lillomarka - lørdag 27. mai
Bli med på trivelig dugnad på Nydalshytta og Fjellvang. Vi går en kort tur fra Snippen stasjon til Nydalshytta og 
Fjellvang hvor hyttetilsyn Aase og Helga, som er ansvarlig for dugnaden, hilser oss velkommen. Det vil bli mange 
forskjellige oppgaver, og Janet Bydal, markainspektør i DNT Oslo og Omegn, inviterer til en deilig lunsj. De som 
ønsker det kan gjerne overnatte på hytta. Vi håper på fint vårvær, og uansett ser vi frem til å treffe dere.

Reise/oppmøte: Med tog til Snippen og blåmerket 
sti til Nydalshytta. Mer informasjon finner du også 
her: https://www.ut.no/hytte/3.2045/

Oppmøte: Lørdag, 27. mai kl. 10.45 ved Nydalshytta. 
Dugnaden avsluttes lørdag 27. mai kl. 17.45.

Mat: Vi spanderer en deilig lunsj, drikke og kaffe.

Overnatting: Ta med lakenpose og ev. middagsmat 
dersom du vil overnatte. Overnatting er som vanlig 
gratis for dugnadsfolket.

Påmelding: Vi har 25 ledige plasser, og påmelding 
skjer via nettet (turkode: 11466) eller epost til cvg@
dntoslo.no. Plukk «overnattingselementet» hvis du 
ønsker å overnatte når du melder deg på.

Oppgaver:
Fjellvang: skrape og male uthuset; skrape, male resten av selve Fjellvang (bakvegg, gelender); male vindskier, 
trappeoppgang inne, vinduskarmer, soverom innvendig; ut med alle madrasser og banke; vaske; vedsjau.
Røverhula: pusse og male pipen, inne; male vinduskarmer; ut med alle madrasser og banke; vaske.
Nydalshytta: ut med alle madrassene, banke; vedsjau; pusse og male pipen i lille peisestue.

Fjellvang. Foto: dnt.no
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Ledige sommerturer
Ønsker du å lede en sommertur, legg inn ditt ønske i «Online Excelark som er tilgjengelig her: https://www.
dntoslo.no/ledige-oppdrag-turledergruppa/. På denne adressen finner du et aktivt regneark hvor du kan 
skrive ditt navn i det blå feltet ved siden av den turen du ønsker å lede. Du kan skrive opp til tre ønsker - husk 
prioriteringen. I år skal du altså ikke sende epost til administrasjonen med ditt turønske.

Frist 19. mars
Etter fristen starter administrasjonen med fordelingen av turer. Du vil få tilsendt en turlederbekreftelse som skal 
signeres og returneres senest to uker etter utsending. 

Generell informasjon: 
Fjell voksen: turledere må være sommer- eller vinterturleder. Noen turer er med i det engelske 
sommerprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt da det vanligvis er mange utenlandske deltakere 
med på disse turene. Disse turene er merket med “ST/E” (sommerturleder med engelskkunnskaper). Din 
kontaktperson er Claudia von Gostomski e-post: cvg@dntoslo.no

Seniorturer: trenger 2-3 turledere på sine turer og du må være sommer- eller vinterturleder. Din kontaktperson 
er May-Liss Hansen på tlf 952 51 200 eller e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no

Barnas Turlag: Turene med Barnas Turlag er lagt opp på barnas premisser! Foreldrene er stort sett med, men 
vi har noen turer der barna deltar alene. Vi har turer i nærområdet rundt Oslo og Akershus hele året og på 
fjellet i skoleferien. Turleder kan ha med ett eget barn gratis på turen. Er du interessert i å lede turer for Barnas 
Turlag, kan du kontakte oss på barnasturlag@dntoslo.no eller på tlf. 458 71 286. På de lokale turene ønsker vi 
at hovedturleder har grunnleggende turlederkurs eller tilsvarende kompetanse. På turer i fjellet ønsker vi at 
hovedturleder har sommerturlederkurs eller tilsvarende kompetanse. Der det står aktivitetsleder er det ingen 
krav til formell kompetanse, men ønskelig med erfaring med barn.

DNT ung: din kontaktperson er Gaute Dalastøyl Jensen, e-mail: gaute.jensen@dntoslo.no

Prosjekt- og helse: din kontaktperson er Hanne Tretterud Lund, e-mail: hanne.lund@dntoslo.
På de neste sidene er tabellene med ledige turer.         

Mange veier ved Bjørnhollia. Foto: Maj Oxaal 
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

Voksentur 22. jun. 17 25. jun. 17  Jotunheimen fjellfestival 100 8 

Voksentur  28. jun. 17 2. jul. 17 11251-01 Klassikeren i Rondane 12 1 ST / E

Voksentur  1. jul. 17 9. jul. 17 11250-01 Gjennom Dovre og Rondane 12 1 ST / E

Voksentur  1. jul. 17 15. jul. 17 11252-01 SAGA 10 2 ST / E

Voksentur  2. jul. 17 8. jul. 17 11308-01 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1 ST / E

Voksentur  3. jul. 17 8. jul. 17 11279-01 Klassikeren i Femundmarka 12 1 ST / E

Voksentur 4. jul. 17 7. jul. 17 11257-01 Klassikeren på Dovrefjell 14 1 ST

Voksentur  7. jul. 17 12. jul. 17 11281-01 MASSIV I - Breheimen (sommer) 12 2 ST / E

Voksentur 8. jul. 17 12. jul. 17 11262-01 Hardangervidda light 12 1 ST

Voksentur  9. jul. 17 15. jul. 17 11308-02 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1 ST / E

Voksentur  9. jul. 17 16. jul. 17 11242-01 Godbiter i Jotunheimen vest 12 1 ST / E

Voksentur  10. jul. 17 15. jul. 17 11279-02 Klassikeren i Femundmarka 12 1 ST / E

Voksentur  10. jul. 17 15. jul. 17 11238-01 Jotunheimen sør 11 1 ST / E

Voksentur  10. jul. 17 17. jul. 17 11247-01 Breheimen og Smørstabbreen 11 1 ST / E

Voksentur  11. jul. 17 15. jul. 17 11282-01 MASSIV II - Jotunheimen (sommer) 16 2 ST / E

Voksentur  12. jul. 17 16. jul. 17 11236-01 Jotunheimens Perler 15 2 ST / E

Voksentur  14. jul. 17 18. jul. 17 11251-02 Klassikeren i Rondane 12 1 ST / E

Voksentur  15. jul. 17 23. jul. 17 11283-01 MASSIV III - Skarvheimen (sommer) 12 1 ST / E

Voksentur  15. jul. 17 22. jul. 17 11261-01 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1 ST / E

Voksentur 15. jul. 17 19. jul. 17 11262-02 Hardangervidda light 12 1 ST

Voksentur 16. jul. 17 21. jul. 17 11278-01 Over grensen i Femundsmarka 10 1 ST

Voksentur 16. jul. 17 21. jul. 17 11356-01 Rundtur i Langsua 10 1 ST

Voksentur 16. jul. 17 19. jul. 17 11275-01 Budeiekurs Iungsdalen/Skarvheimen 8 0 ST

Voksentur  16. jul. 17 21. jul. 17 11269-01 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1 ST / E

Voksentur  17. jul. 17 21. jul. 17 11258-01 Gamle kongevei fra Dovre 8 1 ST / E

Voksentur  18. jul. 17 25. jul. 17 11235-01 Klassikeren i Jotunheimen 16 2 ST / E

Voksentur 19. jul. 17 23. jul. 17 11271-01 Singeltur Hardangervidda 25-35 år 14 1 ST

Voksentur  19. jul. 17 23. jul. 17 11236-02 Jotunheimens Perler 15 2 ST / E

Voksentur 21. jul. 17 25. jul. 17 11239-01 Singeltur i Jotunheimens smørøye 25-35 år 14 1 ST

Voksentur  22. jul. 17 29. jul. 17 11284-01 MASSIV IV - Hardangervidda (sommer) 12 2 ST / E

Voksentur  22. jul. 17 29. jul. 17 11261-02 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1 ST / E

Voksentur 23. jul. 17 26. jul. 17 11306-01 Singeltur i Femundsmarka 50-60 år 12 1 ST

Voksentur  23. jul. 17 28. jul. 17 11269-02 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1 ST / E

Voksentur  24. jul. 17 28. jul. 17 11251-03 Klassikeren i Rondane 12 1 ST / E

Voksentur  24. jul. 17 30. jul. 17 11248-01 Gjennom Breheimen 8 1 ST / E

Voksentur  25. jul. 17 30. jul. 17 11264-01 Klassikeren på Hardangervidda 14 1 ST / E

Voksentur  25. jul. 17 1. aug. 17 11235-02 Klassikeren i Jotunheimen 16 2 ST / E

Voksentur 26. jul. 17 30. jul. 17 11256-01 Singeltur sør på Dovrefjell og Rondane 55-65 år 12 1 ST

Voksentur  26. jul. 17 31. jul. 17 11237-01 Jotunheimen Vest 12 1 ST / E

Voksentur  27. jul. 17 30. jul. 17 11266-01 Skarvheimens Perler 15 1 ST / E

Voksentur 29. jul. 17 2. aug. 17 11262-03 Hardangervidda light 12 1 ST

Voksentur  29. jul. 17 2. aug. 17 11274-01 Opp Aurlandsdalen til Hardangerjøkulen 15 1 ST / E

Voksentur  30. jul. 17 5. aug. 17 11272-01 Hardangervidda med Trolltunga 11 1 ST / E

Voksentur 31. jul. 17 4. aug. 17 11253-01 Rondane 8x2000 14 1 ST

Voksentur 31. jul. 17 6. aug. 17 11241-01 Jotunheimen diagonalt 12 1 ST

Voksentur  2. aug. 17 6. aug. 17 11270-01 Hardangervidda diagonalt 12 1 ST / E
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

Voksentur  2. aug. 17 6. aug. 17 11236-03 Jotunheimens Perler 15 2 ST / E

Voksentur 2. aug. 17 6. aug. 17 11303-01 Singeltur Alvdal- Vestfjell 45-55 år 10 1 ST

Voksentur 2. aug. 17 6. aug. 17 11246-01 Klassikeren i Breheimen 10 1 ST

Voksentur  3. aug. 17 6. aug. 17 11266-02 Skarvheimens Perler 15 1 ST / E

Voksentur  5. aug. 17 12. aug. 17 11261-03 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1 ST / E

Voksentur 5. aug. 17 9. aug. 17 11262-04 Hardangervidda light 12 1 ST

Voksentur 7. aug. 17 11. aug. 17 11273-01 Singeltur Skarvheimen 35-45 år 10 1 ST

Voksentur 7. aug. 17 13. aug. 17 11240-01 Topptur Jotunheimen rundt 12 1 ST

Voksentur 7. aug. 17 11. aug. 17 11243-01 Toppturuke på Glitterheim 2017 14 2 ST

Voksentur  8. aug. 17 13. aug. 17 11264-02 Klassikeren på Hardangervidda 14 1 ST / E

Voksentur  9. aug. 17 14. aug. 17 11237-02 Jotunheimen Vest 12 1 ST / E

Voksentur  12. aug. 17 18. aug. 17 11268-01 Klassikeren i Skarvheimen 9 1 ST / E

Voksentur 15. aug. 17 18. aug. 17 11257-02 Klassikeren på Dovrefjell 14 1 ST

Voksentur 17. aug. 17 20. aug. 17 11267-01 Høsttur Skarvheimen 10 1 ST

Voksentur 24. aug. 17 27. aug. 17 11267-02 Høsttur Skarvheimen 10 1 ST

Voksentur  28. aug. 17 1. sep. 17 11353-01 Gjennom vakre Langsua 10 1 ST / E

Voksentur 31. aug. 17 3. sep. 17 11267-03 Høsttur Skarvheimen 10 1 ST

Voksentur 1. sep. 17 3. sep. 17 11265-01 Gaustatoppen med kultur og historie 12 1 ST

Voksentur 7. sep. 17 10. sep. 17 11267-04 Høsttur Skarvheimen 10 1 ST

Voksentur 22. sep. 17 24. sep. 17 11254-01 Toppturhelg i Rondane 14 2 ST

Voksentur 22. sep. 17 24. sep. 17 11244-01 Høsttur over og under Besseggen  12 2 ST

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status

Senior 26. jun. 17 30. jun. 17 11398-01 Rondane og Spelet om Kristin Lavransdatter 14 2 ST

Senior 3. jul. 17 7. jul. 17 11394-01 Tur og Yoga i Grimsdalen 20 2 ST

Senior 10. jul. 17 14. jul. 17 11371-01 Hardangervidda 55+ 14 2 ST

Senior 13. jul. 17 17. jul. 17 11397-01 Vestlandets idylliske perler 15 1 ST

Senior 16. jul. 17 21. jul. 17 11373-01 Jotunheimen - Galdhøpiggen og Glittertind 55+ 14 2 ST

Senior 7. aug. 17 11. aug. 17 11355-01 Peer Gyntspelet i Rondane 20 2 ST

Senior 14. aug. 17 18. aug. 17 11363-01 Liomseter med tur og kultur 14 2 ST

Senior 14. aug. 17 18. aug. 17 11381-01 Fjellopplevelser med bre, sykkel og kajakk 55+ 14 2 ST

Senior 21. aug. 17 25. aug. 17 11392-01 Fannaråken - Jotunheimen 55+ 14 2 ST

Senior 21. aug. 17 25. aug. 17 11393-01 Fondsbu med dagstur til Torfinnsbu 20 2 ST

Senior 27. aug. 17 31. aug. 17 11357-01 Perler i Jotunheimen 55+ 14 2 ST

Senior 3. sep. 17 7. sep. 17 11364-01 Ville Aurlandsdalen 14 2 ST

Senior 3. sep. 17 7. sep. 17 11378-01 Turopplevelser i Skarvheimen 20 2 ST

Senior 10. sep. 17 14. sep. 17 11397-02 Vestlandets idylliske perler 15 1 ST

Sommerturlederkurs 60+
I kunnskapsåret 2017 organiserer vi et sommerturlederkurs 60+ hvor vi håper at både erfarne turledere 
som ønsker oppfriskning og nye turledere ønsker å delta. Dette kurset er også tenkt for allerede godkjente 
sommerturledere som har tatt kurset for mange år siden eller ble godkjent på grunn av egen fjellerfaring. 

Ønsker du å utvide din kunnskap og erfaring fra høyfjellet er dette kurset også for deg. Turledere som 
allerede er godkjente sommerturledere (enten via et sommerturlederkurs eller godkjent via erfaring/
studium) kommer til å få en sluttevaluering etter gjennomført kurs. Det er ikke noen krav om å være 60 år 
eller eldre. Bli med: https://www.dntoslo.no/aktiviteter/837880/
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status

Barnas Turlag 22. jun. 17 25. jun. 17  Jotunheimen fjellfestival 100 8 

Barnas Turlag 26. jun. 17 30. jun. 17 11424-01 Barnas Fjelleir - Glitterheim 40 6 ST/GT + AL

Barnas Turlag 27. jun. 17 30. jun. 17 11425-01 Familiens første fjelltur - ny i fjellet 20 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 2. jul. 17 6. jul. 17 11426-01 Turbodager på Gjendebu 40 3 ST/GT + AL

Barnas Turlag 2. jul. 17 5. jul. 17 11427-01 Seterliv i Iungsdalen 20 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 2. jul. 17 6. jul. 17 11431-01 Familiedager på Glitterheim 40 3 ST/GT + AL

Barnas Turlag 3. jul. 17 7. jul. 17 11432-01 Turbodager på Fondsbu 35 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 4. jul. 17 7. jul. 17 11430-01 Vakre dager på Sota Sæter 40 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 6. jul. 17 9. jul. 17 11427-02 Seterliv i Iungsdalen 20 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 9. jul. 17 13. jul. 17 11436-01 Aktive fjelldager for familier Rondvassbu NY 25 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 10. jul. 17 13. jul. 17 11427-03 Seterliv i Iungsdalen 20 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 10. jul. 17 14. jul. 17 11428-01 Familietur fra hytte til hytte på Hardangervidda - NY! 15 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 10. jul. 17 13. jul. 17 11429-01 I moskusens fotspor på Dovre 18 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 11. jul. 17 14. jul. 17 11430-02 Vakre dager på Sota Sæter 40 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 12. jul. 17 16. jul. 17 11433-01 Sporty dager på Bjørnhollia i Rondane 30 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 17. jul. 17 21. jul. 17 11434-01 Hytte til hytte i Alvdal Vestfjell 12 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 17. jul. 17 20. jul. 17 11430-03 Vakre dager på Sota Sæter 40 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 23. jul. 17 27. jul. 17 11435-01 Ekspedisjon Jotunheimen for spreke familier 16 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 31. jul. 17 3. aug. 17 11437-01 Familiens første hytte til hyttetur - Hardangervidda - NY 15 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 31. jul. 17 4. aug. 17 11438-01 Villmarksuke i Femundsmarka 20 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 31. jul. 17 3. aug. 17 11439-01 Sykkel og blåis ved Finse 16 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 7. aug. 17 10. aug. 17 11380-01 Rondane med besteforeldre - NY 26 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 1. sep. 17 3. sep. 17 11440-01 Familietur Aurlandsdalen 15 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 30. sep. 17 3. okt. 17 11441-01 Høstferie i Jotunheimen med Sjørøvertokt 40 2 ST/GT + AL

Barnas Turlag 3. okt. 17 6. okt. 17  Aktivitetsledere i høstferien - Gjendesheim ukjent 2 AL

Barnas Turlag 2. okt. 17 6. okt. 17  Aktivitetsledere i høstferien - Rondvassbu ukjent 2 AL

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status

Barnas Turlag 13. apr. 17 4. apr. 17  Aktivitetsleder Finsehytta ukjent 2 AL/GT 
    1 hovedleder og 1 medleder
Barnas Turlag 13. apr. 17 4. apr. 17  Aktivitetsleder Sota Sæter ukjent 2 AL/GT 
    1 medleder (HL: Martin)
Barnas Turlag 13. apr. 17 4. apr. 17  Aktivitetsleder Bjørnhollia ukjent 2 AL/GT 
    1 medleder (HL: Ingvild)
Barnas Turlag 6. mai 17 6. mai 17  Kart- og kompasskurs for familier (Nydalshytta) 40 1 NT  
    Kunnskaper i kart og kompass. 

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status

DNT ung 10. jun. 17 11. jun. 17 11318 Ferskingtur i Marka (11-14 år) 8 2 

DNT ung 26. jun. 17  30. jun. 17 11320 Skolefri (11-14 år) 20 4 

DNT ung 23. jun. 17  25. jun. 17 11321 Ferskingtur på fjellet  (11-14 år) 8 2 

DNT ung 23. jun. 17  25. jun. 17 11322 Sykkeltur i Østmarka (16-24 år) 8 2 

DNT ung 3. jul. 17  8. jul. 17 11324 Jotunheimens høyeste topper (16-24 år) 10 2 

DNT ung 3. jul. 17  8. jul. 17 11325 DNT ung MASSIV - Breheimen (19-30 år) 12 2 

DNT ung 3. jul. 17  9. jul. 17 11326 Hyttetur i Rondane (19-30 år) 10 2 

DNT ung 10. jul. 17  15. jul. 17 11327 BaseCamp 1 (16-19 år) 50 10+ Søknad
    Søknad til leirsjef (kontakt Gaute)

DNT ung 17. jul. 17  22. jul. 17 11328 BaseCamp 2 (13-16 år) 40 10+ Søknad
    Søknad til leirsjef (kontakt Gaute)
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status

DNT ung 24. jul. 17  29. jul. 17 11329 BaseCamp 3 (19-30 år) 50 10+ Søknad
    Søknad til leirsjef (kontakt Gaute)

DNT ung 3. aug. 17  6. aug. 17 11330 Kanotur på Velmunden (Fjorda) (16-24 år) 10 2 

DNT ung 7. aug. 17  11. aug. 17 11331 Toppturer i Rondane (16-24 år) 12 2 

DNT ung 10. aug. 17  13. aug. 17 11332 Tur til Skarvheimen-Studenthyttetur (19-30 år) 12 2 

DNT ung 17. aug. 17  24. aug. 17 11333 Ferskingkurs i friluftsliv (16-30 år) 12 2 

DNT ung 25 aug. 17 27. aug. 17 11334 Stisykkeltur til Gjendesheim (19-30 år) 8 2 

DNT ung 25. aug. 17  27. aug. 17 11335 Kanotur i Østmarka (13-16 år) 10 2 

DNT ung 31. aug. 17  3. sept. 17 11336 Telttur i Tafjordfjellene (16-24 år) 8 2 

DNT ung 1. sept. 17  3. sept. 17 11337 Har du ikke vært der enda? Uranostind (19-30 år) 10 2 

DNT ung 1. sept. 17  3. sept. 17 11338 Hyttetur i Nordmarka (13-16 år) 10 2 

DNT ung 8. sept. 17  10. sept. 17 11339 Sykkeltur på Hardangervidda - Rallarvegen 8 2 

DNT ung 15. sept. 17 17. sept. 17 11340 Grunnleggende turlederkurs DNT ung Oslo (16-30 år) 12 2 DNT kursl.

DNT ung 14. sept. 17  17. sept. 17 11341 Stisykling i Romsdalsalpene (19-30 år) 5 2 

DNT ung 22. sept. 17  24. sept. 17 11342 Hytte-til-hyttetur på Blefjell (16-24 år) 10 2 

DNT ung 22. sept. 17  24. sept. 17 11343 Multisport (19-30 år) 30 8 

DNT ung 29. sept. 17  1. okt. 17 11344 Hyttetur i Østmarka (19-30 år) 14 2 

DNT ung 6. okt. 17  8. okt. 17 11345 På skinner gjennom Valdres (16-24 år) 10 2 

DNT ung 13. okt. 17  15. okt. 17 11346 Ferskingtur til Fjellvang (11-14 år) 10 2 

DNT ung 3. nov. 17  5. nov. 17 11347 Hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 10 2 

DNT ung 10. nov. 17  12. nov. 17 11348 Førjulstur i Nordmarka (13-16 år) 10 2 

Avdeling Dato Turnavn  Sted #delt #turl T-status

Internasjonale turer Hele året Aktiv i 100  Mortensrud tirsdager kl 11.00 ca 15 1 NT 

Lek deg sprek Hele året Aktiv i 100  Ammerud tirsdager kl 11.00 ca 15 1 NT 

Lek deg sprek Hele året Aktiv i 100  Furuset onsdager kl 11.00  ca 8 1 NT 

Aktiviteter 5. feb. 17 Aktiv i 100  Kom deg ut dagen Furuset  4 NT 

Aktiviteter 5. feb. 17 Aktiv i 100  Kom deg ut dagen Sognsvann  4 NT 

Aktiviteter 3. sep Aktiv i 100  Kom deg ut-dagen  10 NT 
    Ulike arrangementer i Oslo

 Vinterfjellet kan by på utfordringer også for bruk av GPS-
mottaker. Bruker man hansker og votter kan betjening av et 

apparat med berøringsskjerm være vanskelig, og utilsiktet betjening kan 
forekomme. Hansker og vanter med spesielt utformede fingre kan avhjelpe noe. 

Uansett må man ofte ta av ytterhanskene eller vottene for å kunne betjene GPS-mottakeren i 
krevende vintervær. I krevende situasjoner kan man selv redusere sensitiviteten av berøringsflaten. 

GPS-modeller som bruker knapper som betjeningselement (f.eks. Garmin GPS 64) er godt egnet i vinterfjellet. 
Også modeller med spak (f.eks. flere av Garmin eTrex modellene som ikke har «Touch» i navnet) er godt egnet 
om vinteren. 

Når det er kaldt blir kapasiteten til batteriene mindre, dvs. batteriene går fortere tom for strøm. For å avhjelpe 
dette kan man ta GPS-mottakeren under anorakken og varme den med kroppsvarme. 

Må du bytte batteri i kulde og mørke, pass på at du beskytter apparatet mens du bytter. Ikke kom bort i 
minnebrikken som ligger under batteriene (minnebrikken kan lett falle ut og gå tapt i snøføyka). Også sjekk at du 
legger batteri inn riktig vei. Hvis nødvendig bruk lommelykt for å sjekke hvilken vei batteriene skal legges inn.

GPS-tipset
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Førstehjelpskurs
Fra i år refunderer vi kostnadene på «Førstehjelpskurs» organisert via DNT Oslo og Omegn i 2017 på lik linje 
som turlederkursene.
16 timers kurs: Turledere som leder fellesturer på fjellet, får refundert kursavgiften for 16 timers 
førstehjelpskurs etter gjennomført/ledet tur i regi av aktivitetsavdelingen og Vandregruppa DNT Oslo og 
Omegn. Turlederne får også dekket repetisjonsutdanning inntil tredje hvert år.

4 timers kurs: Turledere som leder turer i regi av aktivitetsavdelingen/senior/Barnas Turlag/DNT Ung/
Vandregruppa - under skoggrensen, får refundert kursavgiften for et 4 timers førstehjelpskurs etter gjennomført/
ledet tur i regi av aktuell avdeling i DNT Oslo og Omegn. Turlederne får også dekket repetisjonsutdanning inntil 
tredje hvert år.

Vi minner om at førstehjelpskurs er en del av turlederutdanningen. Turledere med førstehjelpskurs eldre enn 
fire år må repetisjons-utdanne seg før tildeling av neste oppdrag. Har du hatt et førstehjelpskurs utenfor DNT 
Oslo og Omegn bør du sende en kopi av diplomet til Claudia, cvg@dntoslo.no. Kostnadene tilbakebetales ikke 
automatisk, og en utfylt reiseregning etter turen må sendes til Claudia, cvg@dntoslo.no

DNT 150 år i 2018
I 2018 er det 150 år siden DNT ble stiftet. DNT og DNT Oslo 
og Omegn har store planer for jubileumsåret og inviterer til 
jubileumsuka fra 2. - 10. juni på Spikersuppa. Det blir mange 
spennende aktiviteter og turer. Vi trenger alle de frivillige, som kan 
krype og gå, til å gjennomføre et 2018 med mye moro og aktivitet. 
Mer informasjon kommer på www.dntoslo.no og på facebook. 

Turleder-Tips
I denne utgaven var det planlagt med turledertips for vinterfjellet. Redaksjonen mottok ikke noen tips, men på 
turledergruppas facebook-side pågikk det interessante diskusjoner. Vi gjengir et sammendrag fra diskusjonene. 
Er dere interessert i detaljene eller ønsker dere å diskutere videre, besøk turledergruppas facebook-side. 

Tema 1: Vinterstaver: fast eller bevegelig trinse ?
I facebookgruppa pågår det en diskusjon om fast eller bevegelig trinse og hva som er best for topptur og på tur 
fra hytte til hytte. En turleder kunne berette at det i praksis ikke oppleves stor forskjell. I noen typer snø synker 
de bevegelige trinsene litt mindre ned i snøen, noe som kan være behagelig. Ved hard snø og bratt lende kan det 
hende at de faste trinsene gjør at staven spretter ut fra snøen før piggen biter, noe som kan være litt irriterende.

Foto: Sindre Thoresen Lonnes                  Foto: Hallgrim Rogn          Foto: Marius Dalseg Sætre 

Tema 2: Ski med integrerte feller
I facebookgruppa pågår det en diskusjon om fjellski og bruk av feller. Det finnes ski med fastmonterte feller, løse 
kortfeller eller feller som dekker hele skien; disse finnes i bred og smal variant, noe som kan påvirke stabiliteten. 
Ut fra kommentarene ser det ut til at ski med kortfeller går fint for langgåing med sekk i fjell-løyper. Men, blir 
det for bratt på toppturer anbefales det langfeller - flere av turlederne redaksjonen har snakket med mener at 
“langfeller er det eneste som virker på DNT vinterturer”. 
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fjellet og ønsker 
kontakt med ruti-
nerte fjellfolk av alle slag. 
De ønsker å vite mer om våre 
erfaringer med bruk av værmeldin-
gene, GPS i fjellet og hvordan finne fram 
i uvær. Har du lyst til å bidra kan du ta kontakt 
med Øyvind via: oyvind.nordli@met.no

JUBILEUMSFEST 150 ÅR DNT
DNT feirer 150 år i 2018! Hold av lørdag, 19. januar 
2018! Vi skal feire vårt 150 års jubileum i Oslo Spek-
trum Arena. Fra 2. - 10. juni holder vi jubileumsuke i 
Spikersuppa (Karl Johan).    

NF-GODKJENT SKREDKURS
Gratulerer alle 14 vinterturledere, som hadde en 
lærerik helg på Hallingskeid og gjennomførte det NF-
godkjente skredkurset! 
Administrasjonen ønsker å informere at DNT Oslo 
og Omegn refunderer kursavgiften for NF-godkjente 
skredkurs i regi av DNT Oslo Fjellsport når du leder 
din neste vintertur for DNT Oslo og Omegn. Så 
det er bare å melde seg på neste kurs via DNT Oslo 
Fjellsport.

NOTISER

DUSJ PÅ BETJENTE HYTTER
Fra vinteren innfører DNT Oslo og Omegn døgnpris 
på betjente hytter hvor dusj er inkludert. NB! For fel-
lesturer vinteren 2017 er dusj ikke med i prisen. Det 
betyr at deltakerne selv må betale for dusj. Fra somme-
ren 2017 vil dusj på alle betjene DNT Oslo og Omegns 
sine hytter være inkludert i prisen på våre fellesturer. 
Viktig at dere informerer deltakerne om dette!

AURLANDSDALEN TURISTHYTTE 
ØSTERBØ
DNT Oslo og Omegn har inngått en to års leieavtale 
med Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø, fra og med 
sommer 2017 (åpningstider er fra 24. mai til 15. ok-
tober 2017). Nye bestyrere er Astrid Heggdal og Olav 
Slettebakken. 

REKVISISJONER
Rekvisisjonen skal brukes for å betale de leverandø-
rene som står på reiseplanen. Husk å fylle ut dato 
og turnummeret. Det fylles ut antall deltakere som 
faktisk er med på tur, de som ikke møter opp skal 
turlederen ikke betale for. Er du usikker eller har du 
spørsmål kan du gjerne sende en e-mail til Claudia, 
cvg@dntoslo.no.
Dersom det skulle skje endringer i antall deltakere 
underveis, husk at turleder skal ringe hyttene de skal 
innom og informere om riktig antall deltakere. Eventu-
elt (f.eks. når man vet at det er dårlig telefondekning) 
kan man gi beskjed til administrasjonen som kan vide-
reformidle til hyttene. Dersom noen av bestyrerne ikke 
skulle godta rekvisisjonen på antallet må bestyrerne ta 
kontakt med administrasjonen og eventuelt føre opp 
flere på fakturaen samt å spesifisere hvorfor.

TORFINSBU
Torfinsbu har fått nytt navn og skal hete «Thonvollen».

TURLEDERSKJEMA
Dokumentene fra siste turledermøte ligger nå på net-
tet: https://www.dntoslo.no/turlederskjema/

GJENDEBÅTEN
Gjendebåtene innfører forhåndsbooking fra i sommer. 
Det står ikke info om dette på deres nettsider ennå. 
Aktivitetsavdelingen bestiller billetter til alle fellestu-
rer som har Gjendebåten i programmet.

VÆR, VÆRMELDING OG BRUK AV 
FJELLET
Øyvind Nordli og John Smiths fra meteorologisk 
institutt skriver bok om vær, værmelding og bruk av Skredkurs-deltakere. Foto: Ingar Narvhus.

Øvelse. Foto: Ingar Narvhus.
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Historiske betraktninger om Turleder’n
v/ Wolfgang Leister
En luke i Claudias Julekalender utløste en diskusjon om årgangsnummeret til Turleder’n. Kort fortalt fant 
Claudia i sitt arkiv en side med overskrift “TURLEDEREN Nr. 2 - 2. Årgang 1984” mens heftet du holder i 
hendene er av årgang 34. Litt hoderegning avslører at det mangler en årgang. Men hvilken er ikke godt å si. 

For utgavene frem til 2003 var det ikke vanlig med angivelse av årgang. Før 1990 er det heller ikke en utpekt 
redaktør for bladet (styret ser ut til å ha utgitt bladet selv). Først er Arne Halvorsen redaktør (5/1989 - 1/1992), 
så Ove Bengt Berg (2/1992 - Nr. 1/1995) og Beate Heilemann (2/1995 - 4/2003). For 1/2004 var Hilde Løken 
Magnussen fungerende redaktør. På dette heftet sto det “21. årgang”. Wolfgang Leister overtok fra heftet 2/2004 
og videreførte denne nummereringen.

I arkivet fant vi for 1989 hefte nr 3, 4, 5 og 5 (!) Faktisk finnes det to hefter med nummer 5, men med helt 
forskjellig innhold. Jeg fant også en fire-siders sak fra (april) 1988 som inneholder bl.a. årsberetning fra 
1987/1988. Her blir det nevnt: ”Det har kommet 2 nummer av medlemsbladet”. Dette gir oss grunn til å tro 
at Turleder’n ikke har kommet ut i ett av årene mellom 1985 og 1988; en annen mulighet er at man i starten 
regnet året fra årsmøte til årsmøte (oftest i slutten av april), og at dette har blitt rettet på en gang før 1989 ved å 
forlenge én årgang til slutten av året etter.

Utstyr for turskøyting i Tursenteret i Storgata
v/ Juel Victor Løkstad Grande 
Vi har bestemt oss for å begynne med salg av utstyr for turskøyting i Tursenteret i Storgata, da det (enkelte 
vintre, som i år) er enorm etterspørsel etter dette, og fordi det er en fantastisk måte å oppleve marka og fjorden 
på vinterstid når skiføret uteblir.

Vi starter forsiktig denne uken, med noen skøyter med BC-binding (passer til Alfa Skarvet, som vi også selger 
fra før), ispigger, staver (litt forsinket levering, derfor ligger ikke disse ute ennå, men det er modellen Lundhags 
Flash som kommer inn), knebeskyttere og kasteliner. Vi venter også på modellen Lundhags Fleet, for bruk med 
fjellstøvler. Skøyter med NNN racingbinding er Lundhags dessverre utsolgt for, så det får vi ikke tak i før til høsten.

Dersom det blir veldig stor interesse fra dere turledere er det greit å vite, så kan vi sette opp en større bestilling, 
enten i ukene framover (men mye er utsolgt nå) eller til høsten. Om mange kommenterer på denne posten skal 
jeg legge ut et bestillingsskjema i excel online som dere kan få fylle ut.

Omtrentlig pris for et fullt sett (skøyter m/BC-binding, ispigger, staver, knebeskyttere og en kasteline) for aktive 
turledere blir ca. kr. 2600,- (veil. pris kr. 4025,-).

Jeg vet at det allerede er flere turledere som har kunnskap om turskøyting og issikkerhet, og håper at vi kanskje 
kan bli like aktive som f.eks. DNT Vansjø med turskøyteturer i årene framover.

I Oslo-området er vi så heldige å ha et veldig aktivt turskøytemiljø i skøytegruppa til Skiforeningen, med Oddvin 
Lund (jobber til daglig som fagsjef naturforvaltning i DNT Sentralt) og Rolf Utgård i spissen. De tilbyr flere 
gratis/rimelige teorikurs, i tillegg til testing og utlån av utstyr til interesserte. 

Når bookingen for en tur er lukket, 
ta kontakt med Claudia og be om 

deltakerliste. Turdeltakere pleier å sette 
pris på å bli hilst velkommen på turen av turlederen 

før turen starter og du blir bedre kjent med dine deltakerne. 
Send gjerne en velkomst-epost til turdeltakerne.  

HUSKELAPP
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Referat fra Turledemøtet 29. november 2016
Referent: Beate Heilemann (2017-01-16)
Først ønsket leder Stig Solberg velkommen til årets 
siste turledermøte.

Det nye styret, som ble valgt på årsmøtet på 
Bjørnhollia 19. september, ble introdusert.

Stig Solberg, Gerda Grøndahl og Ola Kleven, som var 
på valg ble gjenvalgt. Peter Warren ble valgt inn som 
ny for 2 år. Birger Baisgård og Bente Hagen var ikke 
på valg.

Kveldens tema var at lærer og turleder Henrik Næss 
fortalte om sine erfaringer som turleder for den første 
langturen MASSIV sommeren 2016.

MASSIV er en skikkelig styrkeprøve. Denne 350 
kilometer lange fjellturen på Norges tak tar en 
gjennom fire store fjellområdene Breheimen, 
Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda.

Følgende hytter er med på 
etappene I. etappe: Sota Sæter, 
Sprongdalshytta, Arentzbu, 
Nørdstedalseter, Sogndalshytta – 2. 
etappe: Sogndalshytta, Fannaråken, 
Skogadalsbøen, Fondsbu, 
Slettingsbu – 3. etappe: Slettingsbu, 
Sulebu, Breistølen, Iungdalshytta, 
Geiteryggshytta, Finsehytta – 4. 
etappe: Finsehytta, Krækkja, Stigstuv, 
Sandhaug, Litlos, Hellevassbu og til 
slutt Haukeliseter.

En kan ta MASSIV etappevis over flere 
sesonger eller gå hele turen i ett. En 
følger Turistforeningens merkede ruter og overnatter 
på betjente- og selvbetjente hytter. Derfor kan en 
pakke lett og slipper å bære telt, sovepose og mat.

Før en går må en sørge for å skaffe seg MASSIV-
passet. Hver hytte langs ruta er utstyrt med egne 
stempler til MASSIV-passet og for hvert fullført 
fjellområde får en et eget merke fra det området. 
Når alle de fire områdene er gjennomført får en sitt 
rettmessige plass i DNT Oslo og Omegns «Hall of 
Fame», det offisielle MASSIV-merke og en får kjøpt 
t-skjorten som bevis på bragden!

Det var bestyrerinne Jorunn Svingen på Sota Sæter 
som var initiativtaker til MASSIV. Hun synes det var 
synd at den klassiske hytta-til-hytte-turene ikke var så 
populære mer.

Henrik Næss hadde sin tur fra 8/7-31/7 (2016), 24 
dager over 350 km. I alt var 40 personer med, men 
bare 2 var med på hele turen. De fleste var med på 
bare en etappe. Hele turen var fullbooket fra starten 
av. Været var vekslende.

Etter den sunne fruktpausen ble vi delt opp i 5 
grupper for å diskutere følgende caser – alle relatert 
til hva Henrik Næss og hans medturledere hadde 
opplevd underveis.

1) Bør en deltaker som er dårlig forberedt sendes 
hjem når han/hun har meldt seg på en tur som 
er for krevende for hans/hennes nivå? Hvor går 
grensen?

2) Hvilke rettigheter har vi som turledere til å sende 
hjem deltakere som over tid plager andre deltakere 
og generelt lager dårlig stemning?

3) Er det flere som har vært bort i 
personer som insisterer på å sove 
alene på fellesturer? Hvordan 
håndterer dere dette?

4) Deltaker som er med etter lang 
sykdomsperiode. Hva er riktig å gjøre i 
en sånn situasjon?

5) Fremmedspråklige deltakere på 
norskspråklige turer. Hva gjør dere 
andre?

Det ble en meget interessant og 
delvis småemosjonell debatt. 
Problemstillingene ovenfor er noe 
enhver turleder vil bli stilt overfor før 

eller senere. Henrik Næss hadde kanskje utfordringer 
i sterkere grad enn de fleste opplever. Forslagene til 
løsning var så pass sprikende så det er ikke spalteplass 
nok til å gå nærmere i detail.

Men noe alle var enig i var at på en slik massiv tur må 
det være to turledere.

Kommunikasjonssjef Kari Merete Horne kom så med 
noe opplysninger:

2016 var familieåret, 2017 vil være kunnskapsåret, 
2018 blir jubileumsåret.

Det arbeides med å få til en ny langrute – denne 
gangen Lillehammer – Dovre.

Møtet slutt ca. 10:00. 

 Foto: Hannah Narvhus.
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Referat fra Turledermøtet 24. januar 2017
Referent: Beate Heilemann (2017-02-06)
Leder Stig Solberg ønsket velkommen til en forsamling 
som kanskje ikke var så veldig tallrik – ca 35 personer. 
Noe av årsaken kan være at Norge spilte VM-kvartfinale 
håndball mot Ungarn denne ettermiddagen – og 
entusiasmen for kampen var stor i de tusen hjem.

Stig informerte at pr 24. januar er alle sommerturene 
publisert og en ennå større gladmelding – fra nå av er alle 
førstehjelpskursene gratis for turlederne. Bravo!

Kommunikasjonssjef i DNT Oslo og Omegn, Kari Merete 
Horne, holdt så et innlegg om Kunnskapsåret 2017. Først 
fikk vi se noen nydelige filmsnutter om hvor deilig det 
kan være i fjellet. Det var til å få tårer i øynene av. Og så 
gladmeldingen at det er 1 million røde T-er i Norge pr i 
dag.

Kari Merete minte oss om at vi turledere er en viktig 
brikke i promoteringen av Kunnskapsåret 2017. Vi skal 
gi kunnskap videre til andre – hvordan komme seg ut 
– gjøre noe disse andre ikke har gjort før. Vi skal bygge 
ned barrierer slik at andre kan ta naturen i bruk. Våre 
målgrupper er både medlemmene og eksterne – alle som 
kan tenke seg å strekke seg litt ekstra.

Til slutt fikk vi utdelt hver vår pose med noe informasjons-
materiale, en vest og en fin DNT-nøkkel i rødt.

Så ble Ragnar Ekker introdusert. Han skulle informere 
oss om skred og varsom.no. Ragnar er sivilingeniør 
og arbeider i NVE med is, bre og snø. Han arbeider 
med snøskredvarsling som spesialfelt. Ragnar ønsker 
at alle turledere i DNT skal hjelpe ved å rapportere til 
snøskredvarslingen og dermed bidra til å lage bedre 
snøskredvarsler. Han kom for å fortelle om varsom.no, 
hvordan man bruker tjenesten og hva man kan lese ut 
av den. Han kom også for å fortelle om rapportsystemet 
regObs.no - der han ønsker at vi skal bidra i fremtiden.

Litt historisk tilbakeblikk.
Tidlig i utbyggingen av vannkraft-Norge innså man at det 
oppsto isproblemer i mange vassdrag, og det ble et behov 
for å systematisere og øke kunnskapen om is. Høsten 
1949 ble derfor Iskontoret etablert ved Vassdragsvesenets 
Hydrologiske avdeling.

Vassdragsvesenet har byttet navn flere ganger til dagens 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Iskontoret 
har blitt noen færre personer, og er i dag lokalisert som 
”Faggruppe for vanntemperatur og is” i seksjon for bre, is 
og snø.

Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid 
med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og 
Jernbaneverket. Varsom.no er den enkeltes kilde til 
varsling av naturfarer i Norge. Opprettet i 2013.

Vinteren (2013) var det første gang Norge fikk 
snøskredvarsling som likner den i Alpene.

Observasjonene av snøforholdene blir lagt inn i regObs. 
Denne finnes også som en applikasjon for iPhone og 
android. Det ferdige snøskredvarselet kan en lese på 
varsom.no.

Sivilingeniør Ragnar Ekker er en av snøskredvarslerne hos 
NVE. Han er en av personene som hver uke er på vakt hos 
NVE for å lage varslene. Alle varslene skal være ute innen 
klokken fem på varslingsdagene, varslene for områder 
med høy skredfare skal være ute før 12.

Senere kommer resten av skiftet. Snøskredvarslerne 
starter dagen med å sette seg inn i situasjonen. De bruker 
nettverktøyet xgeo, som blant annet kan visualisere 
snøsituasjonen rundt omkring i Norge. Varslerne ser 
her datamodeller av hvor det er mest nysnø og størst 
temperaturendringer, altså hvor det er potensielt størst 
skredfare.

Det unike med den norske snøskredvarslingen, er 
at crowdsourcing er en viktig brikke. I tillegg til 
observasjonene til de profesjonelle observatørene, får 
skredvarslerne også en haug med observasjoner fra folk 
som er ute på tur. Alle, både profesjonelle observatører, 
snøskredvarslerne og vanlige folk, bruker samme verktøy.

Varslerne i NVE innså at epost ikke ville være noen god 
løsning for å dele informasjon. I august 2012 startet de 
altså med å utvikle regObs, et eget crowdsourcing-verktøy 
for at folk og profesjonelle observatører kan legge inn 
observasjoner.

De har laget en egen mobilapp som både de profesjonelle 
observatørene og interesserte folk på tur kan bruke for å 
legge inn informasjon om forholdene. Appen geotagger 
bilder og tekst automatisk.Dette går så inn i en offentlig 
database, som kan nås både via appen og PC.

Ifølge Ekker kan alle se hva de driver med, hele 
datagrunnlaget er offentlig.

Om vinteren har etaten stort fokus på sikkerhet på 
is og informerer på varsom.no med opplæringsstoff 
og ukentlige isvarsler. Alle oppfordres til å sende inn 
isobservasjoner på regObs.no. En kan bruke både regObs-
appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart 
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tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten 
istykkelse er god informasjon!

I Norge islegges de aller fleste vann i løpet av vinteren. 
Vannene innbyr da til fritidsaktiviteter som skøyteløping 
og isfisking. I tillegg er de ofte den raskeste og enkleste 
veien for en skiløper. NVE anbefaler minst 10 cm stålis 
før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på 
redning, og flere i følge, kan man strekke grensen nedover 
mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom 
betydelig. I Norge er det dessverre ennå ikke noen kultur 

for å bruke selv det enkleste sikkerhetsutstyr, med unntak 
av isfiskere og de mest seriøse turskøyteløperne. NVE 
vil jobbe for at ispigger rundt halsen og tau tilgjengelig 
blir like selvfølgelig som å bruke hjelm når en sykler. 
Sikkerheten når nye høyder om en skaffer deg en isstav. 
Det er en litt tyngre utgave av skistaven. Med et par hugg i 
isen avgjør en om isen om er farbar!

Altså alle turledere – gå inn i varsom.no og gled deg over 
all den nyttige informasjonen.
Møtet slutt rundt 22.00.

AKTIVITETSKALENDER
Mars 2017
01. Ambassadørkurs 2017 - turnummer. 11221
21. Turledermøte

April 2017
05. Førstehjelpskurs for frivillige og turledere, 
 4 timer, 10:00-14:00 turnummer 11259
05. Førstehjelpskurs for turleder, rettet mot barn, 
 4 timer, 16:00-20:00
26.  Nærturlederkurs 2017, turnr. 11295
26.  Nærturlederkurs Senior 60+, turnr. 11472
29. Grunnleggende turlederkurs 2017, 
 turnr. 11286

Mai 2017
3. OPPTUR 
6.-7.  Grunnleggende turlederkurs 2017, 
 turnr. 11286
9.  Aktivitetslederkurs 2017, turn. 11484
12.-14. Kart og kompass kurs for turledere 
 i skogsområde 2017, turnr. 11309
13.  Aktivitetslederkurs og Nærturlederkurs, 
 turnr. 11296
27. Dugnadstur for turledere i Lillomarka, 
 turnr. 11466

Juni 2017
1. Vårens vakreste eventyr
3.-4 Førstehjelpskurs for turledere 16 timer, 
 turnr. 11292
22. -25. Kart og kompass kurs for turledere i fjellet 
 sommer, turnr. 11311

Juli 2017
11.-16.  Sommerturlederkurs 60+ , turnr. 11298

August 2017
26.-31. Sommerturlederkurs, turnr. 11297

September 2017
06.  Nærturlederkurs, turnr. 11295
13. Aktivitetslederkurs, turnr. 11484
15.-17. Turlederhelg og årsmøte, turtnr. 11461

Oktober 2017
13.-15.  DNTs UT-danningskonferanse 
14.-15.  Grunnleggende turlederkurs, turnr. 11286
21.-22. Grunnleggende turlederkurs, turnr. 11286

Januar 2018
19. Jubileumsfest 150 år DNT
26.-28. Vinterturledersamling

Juni 2018
2.-10. Jubileumsuke i Spikersuppa, Oslo

Åpen kafé
Sted: Storgata 3, 3. etg.; Tid andre torsdagen i  hver  måned, kl 11-13. Følgende temaer er satt opp:

9. mars Tema ikke fastlagt ennå.

6. april  Påskekafe, stiene i Marka v/Dag Olav Brækkan. 

11. mai  Dugnad i fjellet, planer og behov v/Lise Havik.

8. juni Tema ikke fastlagt ennå. 



Foto: Hilde Løken Magnussen

Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Birger Baisgård, Gerda Grøndahl, Bente Hagen, Ola 
Kleiven, Peter Warren
Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: ikke 
bestemt
Sekretær: Claudia von Gostomski

DNT Oslo og Omegn
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett:  www.dntoslo.no

Aktivitetsavdelingen
Leder: Margrethe Assev
DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furset (Fagsjef), 

Gaute Dalastøyl Jensen, Heidi Degnes-Ødemark 
(permisjon), Roger Bareksten (vikar)
Fjell: Camilla Horten (Fagsjef), Kari Larsen, Ellen
K. Næsje (permisjon), Mari Clementine Østgaard (vikar)
Senior: May-Liss Hansen (Fagsjef) 
Frivillig-ansvarlig: Claudia von Gostomski
Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund (Fagsjef),
Mari Kolbjørnsrud, Hanne Vetvik, Kaweh Kolle Almassy
Barnas Turlag: Maren Ekeland (Fagsjef), Gunhild Lundblad
Kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet (Fagsjef), Reidun 
Bolsø


