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LEDER
JEG GIKK EN TUR PÅ STIEN...
Friluftsliv øker i popularitet og mangfold. I 
tillegg er det en økning av sportsaktiviteter 
i naturen. Friluftsliv forbindes gjerne med 
naturopplevelser og sportsaktivitetene med 
konkurranser, men grensene mellom disse 
begrepene er flytende. Arenaen for utfoldelsen 
er imidlertid den samme, nemlig naturen. 
Ved kysten, i skogen og på fjellet. Vi sliter 
alle på naturen der vi ferdes, og vi opplever 
interessemotsetninger mellom brukergrupper.  

Markaloven fra 2009 skal verne om Marka, men den verner ikke biologisk 
mangfold, så det opprettes derfor reservater med sterkere regulering av bruk. 
I vårt distrikt forventes en befolkningsøkning på ca 30% frem til  2030. Alle 
frilufts- og sportsorganisasjonene står på for å få medlemmene ut i frisk luft. 
Dette er bra for folkehelsen og støttes av myndighetene.

Vi blir altså stadig flere i terrenget. Det settes restriksjoner på bruken, og det 
skapes ikke mer land lenger. Det er nesten ikke til å unngå at det kan oppstå 
irritasjon og konflikter, spesielt i bynære strøk. Tidligere var det de brede 
skiløypetraséene og maskinprepareringen som var debattema. 

Vi hadde brukerkonflikt mellom hest, hundespann, barnefamilier på tur 
med barnevogner, pulker, løsbikkjer og konkurranseløperne som trente. 
Etter hvert har dette «gått seg til». Dels ved bedre turskikk og turvalg, og 
dels ved milde reguleringer. 

Vi velger ikke lenger Sognsvann – Ullevålseter en skisøndag for å trene til 
Birken, og hestene tråkker ikke i skiløypene. 

Nå er det terrengsykling i utmark som er aktuelt konflikttema. Internasjonalt 
har stisykling vært populært i mange år, og i de siste årene har dette eksplodert i 
Norge. Det sykles i Marka og i fjellet, og du er kanskje en av disse aktive. 

Bedre utstyr, bedre trening og organisering av virksomheten har gjort sykling 
til en ny helårs folkesport. Det er tursykling, og det er konkurranser med 
deltagere i alle aldere. 

DNT fremhever sykling som eget satsingsområde i sin nye strategiplan og 
vil legge til rette for sykling i fjellet. Det er bra. Forvaltningsplanene for 
nasjonalparkene gir restriksjoner, og det blir viktig for DNT å være aktive med 
bidrag til gode løsninger sammen med andre interesseorganisasjoner. 

På turene våre i Marka og i fjellet vil vi i økende grad møte syklister, sommer 
som vinter.  Det må vi akseptere. Vi får håpe at både fotturister og syklister 
finner gode måter å omgås på uten at det påtvinges for mye påbud og 
reguleringer. Det i seg selv skaper konflikter. 

Når vi går en tur for å «søke skogens ro» får vi finne de rette stiene. Det er 3% 
dyrket mark her i landet. Resten er turterreng om vi ser litt stort på det.  Det 
er plass nok til alle.

God tur - Steinar Husby
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TURLEDERMØTE – tirsdag 7. oktober 
Tema: «Om stimerking og andre utfordringer i Oslomarka»
Foredragsholder: Dag Olav Brækkan
Hvor skal stien gå, og hvem sørger for at den kommer seg dit? Hvorfor er vi ikke alene i marka lenger, og må vi gjøre 
noe for de nye markabrukerne? Dag Olav Brækkan, markainspektør i DNT Oslo og Omegn tar oss med på en foto-tur i 
Oslomarka og forteller om arbeidet som gjøres. 

Etter pausen: 
Tema: «Presentasjon av ny daglig leder i DNT Oslo og Omegn» 

Foredragsholder: Henning Hoff Wikborg
Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokale i Storgaten 3. kl. 19.00, tirsdag 7. oktober 2014
 

TURLEDERMØTE – tirsdag 18. november 
Tema: «Markaopplevelser på en ny måte. Førjulsdrømmer, 
eventyr- og villmarksopplevelser med skøyter over 
Markavannene. Kort praktisk veiledning om utstyr og sikkerhet.»

Foredragsholder: Rolf Utgård, forfatter av boka «På skøyter i marka».
Å gå på skøyter på vann blir mer og mer populært, også i Norge. Rolf Utgård 
presenterer egnede skøytevann i sentrale deler av Østlandet som Oslo- og 
Bærumsmarka, Vansjø og Hvalerøyene i Østfold, deler av Glommavassdraget i 
Oppland og Oslofjorden.

Etter pausen:
Tema: «Erfaring fra vintertur og bruk av InReach».

Foredragsholder: Dag Paulsen og Sigrid Bellamy (turledere).
Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokale i Storgaten 3. kl. 19.00, tirsdag 18. november 2014.

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTE 12.-14. september
Geiterygghytta i Skarvheimen har 100-års jubileum i 
2014, og vi markerer dette ved å legge årsmøtet nettopp til 
denne hytta. 

Fredag 12/9: Avreise fra Oslo S kl 16:01 til Finse. An-
komst kl. 20:26 og middag kl 21:00 på Finsehytta.

Lørdag 13/9: Finse – Geiterygghytta, via Klemsbu, 5,5 
timer. Årsmøte kl 17:00-18:30, før middag kl 19:00. 
Bestyrer vil etter middagen fortelle om hyttas historie. 

Søndag 14/9: Geiterygghytta – Raggsteindalen, 5 
timer. Spisepause på Raggsteindalen kl 16:30-18:00
Vi tar ekstrabussen fra Raggsteindalen – Ål stasjon kl. 
18:00 og videre med toget til Oslo S kl 19:24. Ankomst 
Oslo S kl 22:45

Pris: Kr 1675.- inkl. reise t/r Oslo. Kr 1114,- fra Finse/
Ål. Tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 300,- da 
reisen er sponset. 

Påmelding: Meld deg på til cvg@dntoslo.no, tur 10321. «Førstemann til mølla»

Geiterygghytta. Foto: Bruno Delafosse
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Innkalling til Årsmøtet i Turledergruppa 
Årsmøtet i Turledergruppa finner sted lørdag 13. september kl. 17.00 på Geiterygghytta i tilknytning til turlederhelgen.
Dagsorden: Valg av møteleder – årsberetning – valg av medlemmer til styre og valgkomité – innkomne forslag. Forslag 
fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fem uker før 
årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling
Valgkomiteen, bestående av Odd Tangen, Gunnar Sevåg og Asrun Aalvik, har kommet til følgende innstilling:

• Styremedlem Stig Solberg går inn som leder etter Steinar Husby.
• Styremedlem Sigrid Bellamy tar gjenvalg.
• Styremedlem Sanna Antell sier fra seg gjenvalg og går ut av styret.
• Styremedlemmene Anne Langedrag og Bente Hagen er ikke på valg.
• Som nye styremedlemmer foreslås: Gerda Grøndahl og Ola Kleiven.

Gerda er født i 1953 i Valdres og oppvokst med nærhet til naturen, hun sier at hun alltid har gått på tur. Og hun har 
i mange år fungert som turleder for kolleger og venner. Hun gjennomførte sommerturlederkurset i 2011 og startet 
raskt med å ta turer for DNT. Hun tok vinterturlederkurset nå sist vinter. Hun har som turleder motto: «Delt glede er 
dobbelt glede».

Ola er født i 1946 og har mange års erfaring fra fjelliv. Han har vært med og drevet Bøvertun i mange påsker i sine 
unge år. Etter dette har han brukt mye tid på å organisere deltakelse/vært med på fjellturer over hele fjellheimen. Han 
tok turlederutdanningen i 2010 og har fulgt opp med førstehjelpskurs, turlederhelger og utdanningskonferanser i 
DNT regi. Han har ledet en lett vintertur og tre sommerturer de siste årene.

Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
September 2013 – September 2014
Styret har bestått av:
Leder Steinar Husby
Styremedlem Stig Solberg
Styremedlem Anne Langedrag
Styremedlem Sigrid Bellamy
Styremedlem Bente Hagen
Styremedlem Sanna Antell

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Magnus Wethal

Sekretær, representant fra DNT Oslo og Omegns administrasjon: Hilde Løken Magnussen (til 19/2-2014) og Claudia 
von Gostomski (fra 20/2-2014)

Valgkomité: Asrun Aalvik , Odd Tangen og  Gunnar Sevåg.

FRA STYRETS ARBEID:
«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med fire nummer i år. Redaktør er Wolfgang Leister, og i redaksjonsko-
mitéen er også Beate Heilemann og Hilde Løken Magnussen/Claudia von Gostomski.

Turlederhelgen ble avholdt i Jotunheimen (Sognefjellshytta – Skogadalsbøen) 13-15/9, 42 turledere deltok. Årsmøtet 
ble avholdt på Skogadalsbøen 14/9-2013.

TURLEDERMØTER:
• 9/10-2013: Tema «Et muntert blikk på norsk Skihistorie – langrenn fra de eldste tider og fram til i dag» med Thor 
Gotaas, og tema «Lokale turlag»  med Tor-Herman Næss.
• 26/11-2013: Tema «Alle reiser er en omvei hjem» med Jon Gangdal, og tema «Kriseberedskap i DNT» med Anne-
Mari Planke.
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• 22/1-2014: Tema «Hvordan Planlegge og gjennomføre en vintertur på sikrest mulig måte» med Steinar Husby og 
tema: «Utenlandsturer» med Hilde Magnussen.
• 11/3-2014: Tema «Snø i bratt lende» med Amund Flesvik og tema: «DNT Oslo og Omegns strategier 2014-2016» 
med Sverre A. Larssen.

TURLEDERSAMLINGER
• 9-10/11-2013 på Sæteren Gård i Bærum i regi av Barnas Turlag, med støtte fra turledergruppa. 35 deltakere og 13 
frivillige hjelpere/kursholdere deltok. Lange ventelister, vi skulle gjerne hatt plass til flere.

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR
• 21/5-2014: Tema: «Nøklevann rundt», med 65 deltakere. Turleder Per Støren fortalte historier om folk og bosetting 
lans Nøklevann og om en av DNTs stiftere, Thomas Johannesen Heftye, og hans berømte venner på Sarabråten.  

KURS I FØRSTEHJELP
• 24-25/5-2014 + 31/5-1/6-2014 over 16 timer på Mustadkroken, 14 og 6 turledere deltok. Instruktør fra Norsk Luft-
ambulanse, David Rohrmüller.

GPS-KURS
• 1/2 - 2/2-2014 GPS kurs for nybegynner på Sæteren Gård. 11 deltakere.
• 8/2– 9/2-2014 GPS kurs for viderekomne på Sæteren Gård, 5 deltakere.
• 24/5 – 25/5-2014 GPS kurs for nybegynner på Nydalshytta. 11 deltakere.
• 31/5 – 01/6-2014 GPS kurs for viderekomne på Kobberhaugen, avlyst.
Instruktører på alle kurs var Gunnar Sevåg og Wolfgang Leister.

TURLEDERKURS
• 22/4-2014 «Bli kjent med DNT» Ambassadørkurs. 15 deltakere. Kursinstruktører: Dag Olav Brækkan.
• 12/10-2013 «Grunnleggende turlederkurs».  34 deltakere. Kursinstruktører: Anne Britt Nilsen, Grete Johnsen, Vidar 
Bjørnstad.
• 10/5-2014 «Grunnleggende turlederkurs».  32 deltakere. Kursinstruktører: Gunnar Vestby, Grete Johnsen, Mari 
Kristine Grande Knudsen.
• 18-23/8-2014 «Sommerturlederkurs» 12 deltakere. Rondane.  Kursinstruktører: Kari Kristine Berger, Ola Kleiven, 
Reidar Karlsen.

Barnas Turlag
Barnas Turlag har hatt 486 deltakere på fellestur i fjellet hittil i år. Vi takker alle turlederne for innsatsen i sommer 
så langt. Høsten og sensommeren betyr aktiviteter i nærmiljøet for våre unge medlemmer med familie. Allerede 31. 
august braker det løs med Losbydagene i Østmarka og vi trenger hjelp til å bidra med enkle aktiviteter denne dagen.

I tillegg har vi behov for hjelp på følgende arrangementer:
• 7. september – Kom-deg-ut-dagen – DNT-arrangement som foregår over hele landet. Mange aktiviteter og vi har 
behov for mange hjelpende hender denne dagen!
• 6.-7. september – Teltleir på Sæteren gård – Åpen dag søndag. Behov for hjelp til aktiviteter søndag, samt noe 
koordinering av teltleiren fra og med lørdag.
• 14. september – Turleder til «Gruvesafari på Grua» – en hyggelig tur med guide fra Bergverksmuseet på Grua.
• 20.-21. september – Turleder til «Villmarkshelg på Sæteren Gård» – de aller yngste med foresatte.
• 29. september-2. oktober – Høstferieleir for barn på Sæteren gård. – 4 dager med overnatting 3.-4. dag, 3 ledere.
• 31.oktober – Grøss og gru i Østmarka – 200 deltakere på dette arrangementet i 2013, så her trenger vi hekser, 
troll og bålfyrere i alle varianter.

Vi trenger flere aktivitetsledere i høstferien på Gjendesheim og Rondvassbu.  Høres dette interessant ut? – ta 
kontakt og du får vite mer om oppdraget.

Ta kontakt med Barnas Turlag – camilla.horten@dntoslo.no. 
Ellers finner dere all informasjon om turene på www.dntoslo.no/turbo.
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Spørreundersøkelse blant turdeltakere 
v/Claudia von Gostomski 
I løpet av hver sesong blir det gjennomført en spørreundersøkelse blant turdeltakere for kvalitetssikring og videre-
utvikling av fellesturene. Alle deltakere på fellesturer som har registrert sin e-postadresse mottar undersøkelsen. I 
vinter har vi mottatt 264 unike besvarelser, en svarprosent på 67%.

39,4% av deltakerne kommer fra utlandet (av dem er 24% fra Tyskland, 27% fra Storbritannia og resten fra diverse 
land).

93,9% av deltakerne sjekker vår anbefalte pakkeliste før turen. Hele 98.1% av deltakerne kunne tenke seg å være 
med på en fellestur igjen!

Spørsmål om turlederen sin innsats (1 er dårligst og 6 er meget bra) Gjennomsnitt
Turleder(e) hadde til enhver tid gruppens sikkerhet for øye 5,68
Turleder(e) hadde gruppens trivsel for øye 5,53
Turleder(e) ga tilstrekkelig informasjon under hele turens varighet (om rute, lende, vær og lengde) 5,50
Turleder(e) samlet gruppen hver kveld for en gjennom gang av neste dags rute 5,60
Totalinnsatsen til Turleder(e) var alt i alt veldig god 5,54

Totalinnsatsen til Turleder(e)
Totalinnsatsen til turlederne (score 5 og 6) var 91,2% (i 2013 
83,7%). En svært positiv oppgang fra i fjor!

Hva er den viktigste grunnen til at du deltok på fellestur i fjellet?
1. Har ingen å gå med 9,7%
2. Fordi det er sosialt 15,1%
3. Gir sikkerhet med turleder 47,1%
4. Ønsker å treffe en livsledsager med sammen interesse 4,6%
5. Tur med andre på samme alder 5,0%
6. Enkelt siden alt er tilrettlelagt 13,5 %
7. Annen grunn

Ros og ris fra deltakere:
• Litt for mange ganger ble det nå sånn at hver gang bakerste deltakere kom fram til der fortroppen ventet 

begynte de å gå. På den måten fikk de ikke en kort pause og heller ikke være med på de eventuelle spøkene som 
ble slått der.

• Det er alltid kjipt å komme bakerst når gruppa starter opp med en gang.
• Det var 2 turledere og de to utfylte hverandre på en meget god måte. Turlederne klarte å skape et veldig godt 

miljø og klima i turgruppen.
• Turlederne klarte å gjøre turen til en optimal opplevelse.
• To kjempegode trivelige karer som gjorde turen til den beste opplevelse.
• Our tour leaders were excellent patient, encouraging, and very safety conscious... That makes touring with con-

fidence a real pleasure. I think the fact they do this as volunteers is superb .... Also learn a lot about hut etiquette 
and ski technique and being equipped for weather.

• Alt i alt vil jeg si at våre turledere var meget dyktige. De gjorde riktige valg når vi møtte på uvær i forhold til 
gruppen. Vi lå værfast i to døgn og alle i gruppen så ut til innfinne seg med situasjonen. På turen generelt hadde 
vi det veldig moro og det var godt humør i gruppen noe som turlederne bidro mye til.

• Fjellvante, fremsto som erfarne og trygge, tok gode avgjørelser

Dersom du ønsker resultater fra turen du ledet i vinter, kan du sende e-post til cvg@dntoslo.no
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Gunnar Breivik og vår 
egen nye daglige leder 
Henning Hoff Wikborg, i tillegg 
til Turistforeningens egne turledere 
og ansatte. Kompetansesamlingen passer 
for alle som er opptatt av turtilbud i nærmiljøet. 
Dato: 23.-25. september. Pris: 1750 kroner. Les mer 
om programmet for samlingen på www.dntoslo.no 
under Turledergruppa. For spørsmål kontakt Hanne 
Tretterud Lund, tlf 22 82 28 00 eller på mail hanne.
lund@dntoslo.no

TURLEDERSEMINAR
I midten av november vil DNT Oslo og Omegn 
invitere til Turledersamling på Kobberhaug¬hytta. 
Fokuset vil være på førstehjelp og redning i høyfjellet. 
Vi ser frem til en lærerik og sosial samling for våre 
gode turledere og ressurspersoner! Følg med på våre 
nettsider for nøyaktig dato og endelig program – det 
vil være på plass i slutten av august.

DNTS UT-DANNINGSKONFERANSE 
PÅ GJENDESHEIM 7.-9. OKTOBER
Alle turledere, instruktører og kursledere i DNT 
er velkommen til en felles kompetansehelg på 
Gjendesheim, i Jotunheimen. Nærmere informasjon 
og opplysning om påmelding vil bli gitt turlederne 
på e-post en gang i september. Men hold av datoen 
nå!

HØSTMØTE DNT OSLO OG OMEGN
DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike høstmøte i 
Gamle Logen, avholdes torsdag 13. november.

NOTISER

RABOTHYTTA ER DNTS HYTTE NR. 500
146 år etter at DNT kjøpte sin første hytte, Krokan i 
Telemark, er hytte nr 500 nå klar. Hele 11 nye hytter 
bygges i løpet av 2014, og DNTs Landsmøte har stemt 
på hvilken hytte som kan få smykke seg med tittelen 
«nr 500». – Og vinneren er ... Rabothytta!

UTENLANDSTURER
DNT Oslo og Omegn vil ikke lenger tilby 
utenlandsturer fra 2015. Vi har besluttet å bruke våre 
ressurser på å utvikle et best mulig aktivitetstilbud 
i Norge, fortrinnsvis i de områdene hvor DNT har 
hytter og stier.

TURLEDERRAPPORT
Fra og med sommeren 2014 sendes turlederrapporten 
til hovedturleder og til med¬turleder, hvis det er mer 
enn én turleder på tur. Medturleder sin rapport er en 
kort versjon av hovedrapporten.

DNT DUGNADSGRUPPA ...
... er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 
45 medlemmer, og blir brukt til å dele bilder og 
opplevelser fra turer og dugnader. Noen poesiinnlegg 
har det også blitt.
Facebookgruppa gjør det enkelt for oss å dele 
informasjon med hverandre, og er også en effektiv og 
enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. 
Så det er bare å Join’e og begynne å Like :-)

NASJONAL KOMPETANSESAMLING 
OM NÆRTURLEDELSE
Bli med til trivelige Fondsbu i september. Her blir det 
friluftsfaglig påfyll, utprøving av et nytt Turvennkurs 
og masse inspirasjon til å få med enda flere ut på tur. 
På samlingen kommer også blant annet professor 

Husk at du som turleder, 
ved turens begynnelse, skal 

gi en alminnelig orientering 
om turopplegget. Turleder samler 

gruppen hver KVELD og gjennomgår 
neste dags rute og evaluerer dagens tur. Blant 

annet skal det informeres om planlagt rute, turens lengde, 
lende, været, nødvendig og hensiktsmessig utstyr og bekledning.

HUSKELAPP
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Nye fjes i Aktivitetsavdelingen
MARIT VIDNES (27) – VIKAR FAGKONSULENT FJELLSPORT
1. oktober starter Marit i jobben i DNT Oslo og Omegn som vikar i stillingen som 
fagkonsulent Fjellsport. Marit kommer fra Fri Flyt AS som salgs- og markedssjef for 
friluftsmagasinetbladet UTE. Der har hun blant annet jobbet med markedsføring 
og gjennomføring av forskjellige arrangementer. Blant annet Fjellfilmfestivalen, 
som DNT er medarrangør av. Marit holder på med et bredt spekter av aktiviteter, og 
synes det meste som foregår ute er gøy. Hun går mye på toppturer om vinteren, og 
på sommeren er det stisykling hun holder mest på med, i tillegg til kajakkpadling, 
fjellturer og klatring. Hun gleder seg til å starte i jobben i DNT Oslo, og få være med å 
videreutvikle Fjellsportsegmentet i organisasjonen.

MARGRETHE ASSEV (34) – NY LEDER I AKTIVITETSAVDELING
8. september starter Margrethe Assev (34) som leder i aktivitetsavdelingen. Hun 
kommer fra jobben som nyhetsredaktør i Østlendingen. Hun har flere års erfaring 
som redaksjonell leder og medarbeider, og har tidligere jobbet som avdelingsleder, 
nyhetsleder og journalist i VG. Hun har også ledet og vært tilknyttet ulike prosjekter, 
blant annet omorganisering av redaksjonen i Østlendingen og forbedring av rutiner 
og organisering av VG-redaksjonen.

Margrethe har også vært management trainee i Schibsted, der hun blant annet 
jobbet med forretningsutvikling i VG, organisasjonsutvikling i Aftenposten, samt 
prosjektledelse av Schibsted Journalism Awards og som journalist i A-magasinet.

– Jeg er utrolig stolt over og glad for at jeg snart skal ta fatt på en av de morsomste 
jobbene jeg kan tenke meg. DNT er en viktig samfunnsaktør som jeg er stolt av å få 
være en del av, og jeg har stor respekt for de verdiene DNT står for. Jeg gleder meg til å videreutvikle det gode 
tilbudet av aktiviteter og arrangementer som aktivitetsavdelingen tilbyr, sammen med dyktige og engasjerte 
kollegaer og medarbeidere, sier Margrethe.

Hun har siden oppveksten på gård i Svarstad i Vestfold, satt stor pris på de gode opplevelsene utendørslivet gir, 
ikke bare gjennom storslagen natur, men vel så mye de små, hverdagslige og lett tilgjengelige opplevelsene fra 
hesteryggen, til fots eller på ski.

– Det er utrolig meningsfylt å kunne få jobbe med å spre turglede til enda flere i Oslo-området. Jeg føler meg 
priviligert som får muligheten til dette, sier Margrethe.

Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim, der hun fikk god kjennskap  til 
frivillighetsarbeid, blant annet gjennom sitt verv som leder for Studentersamfundet. Grunnfjellet hjemme består 
av samboer Simen, Martin (snart 4) og Ida (1). De flytter snart fra Sandaker i Oslo til Kolbotn i Oppegård.

Kajakkutleie på Langøyene – NYHET!
På Langøyene, en idyllisk sommerøy midt i Oslofjorden, har DNT Oslo og Omegn etablert sitt nye kajakksted. 
Herfra er det flotte muligheter for å padle kajakk i trygge og rolige omgivelser. DNT Oslo og Omegn inviterer sine 
medlemmer til gode kajakkopplevelser gjennom hele sommeren.
Du som er medlem i DNT og har våttkort eller tilsvarende erfaring med kajakk kan leie kajakk av DNT Oslo og 
Omegn. I tillegg må du ha deltatt på Infokveld for å få en innføring om stedet og rutiner. Har du deltatt på et av 
foreningens kajakkurs trenger du ikke være med på Infokveld.
Leie av kajakk foregår via booking på våre nettsider. Nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres finner du her: 
www.dntoslo.no/activity.php?ac_id=57573. Du kan også melde deg på et kajakkurs eller bli med på kajakktur med 
DNT Oslo og Omegn. Sjekk også ut vårt nye kurssted med mulighet for overnatting, nesten rett i strandkanten; 
www.dntoslo.no/cabin.php?ca_id=2292. Velkommen til Langøyene i sommer!
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Drømmedag. Foto: Sven Arne Gulliksen

På Besseggen. Foto: privat

Tildeling av fellesturer i fjellet
v/Claudia von Gostomski 
Fellesturene skal oppleves positivt av deltagerne, og 
administrasjonen har som oppgave å velge turlederne til 
den aktuelle turen. Tilbakemelding fra turdeltagerne gir 
oss nyttig informasjon ved tildeling av turlederoppdrag. 
Administrasjonen tilgodeser de som ikke fikk tildelt 
oppdrag i fjor dersom søkende turledere står likt. Når det 
gjelder tildeling av turlederoppdrag vil administrasjonen til 
enhver tid foreta en skjønnsmessig og helhetlig vurdering 
slik at fordeling av alle oppdrag blir best mulig. Det er 
ingen automatikk i at de som ikke fikk oppdraget det ene 
året får det neste år.

Dette er noen av vurderingene administrasjonen gjør ved 
tildeling av turer:
• Mange egnede søkere på samme turen og kun en 

må velges. Turledernes erfaring og dokumentert 
kompetanse (kurs og erfaring).             

• På turer med flere turledere, kan utfyllende 
kompetanse og kjemi mellom turledere bli vektlagt 
ved tildeling.

• Ferske turledere fra turlederkurs vil normalt bli 
prioritert høyt ved tildeling. Rekruttering og  «nytt 
blod» er viktig, og det er viktig å få disse i gang raskest 
mulig.

• Det er også viktig å holde på de gode, erfarne 
turlederne.

Tusen takk til alle turledere som ønsker seg oppdrag 
for DNT Oslo og Omegn. Dere er alle uvurderlige for 
oss i vår jobb med å lage et best mulig turtilbud for våre 
medlemmer! Steingjerde. Foto: HLM

Takk for samarbeidet!
Etter mer enn 12 år som avdelingsleder og 
nestleder i Aktivitetsavdelingen takker jeg nå for 
meg og slutter i DNT Oslo og Omegn i løpet av 
august. Nye utfordringer venter.

I denne forbindelse vil jeg få takke dere turledere 
som hvert år gjør det mulig for foreningen 
å kunne tilby turer i fjellet fra hytte til hytte, 
sommer som vinter.

Det har vært en stor glede og til inspirasjon for 
meg å treffe dere. Takk for trivelig bekjentskap og 
lykke til videre til hver og en av dere!

Hjertelig turhilsen fra Tine
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Vårens vakreste eventyr – 
Nøklevann i Østmarka
v/ May Drage

Nok en gang har aktivitetsavdelingen/ turlederstyret 
funnet frem til en perle i vårt nærområde, en virkelig 
flott «gave» til alle oss turledere. Onsdag 21. mai 
møtte ca 50 turledere opp på parkeringsplassen ved 
Skullerudstua for å være med lokal guide, Per Støen, 
langs Nøklevann, en tur på 8-9 km. Claudia von 
Gostomski ønsket velkommen til tur.

Per Støen, startet med å fortelle om Skullerudstua, 
som eies av Oslo kommune, men leies av 
Skiforeningen. Et flott utgangspunkt for turer i 
Østmarka både vinter og sommer. Han fortalte også 
om miljøprosjektet Ljanselven, elven er vernet fra 
Skaperudtjernet ned til Fiskvollbukta.  

Restene av hytta til Korpås-Olsen, som var ingen 
ringere enn Sverre M. Fjelstads læremester, ligger en 
snau kilometer forbi Skullerud vannrenseanlegg.

Per viste oss det bitte lille galleriet til tyske 
Stefanie Reinhardt som bor på stedet Hullet ved 
«Soplimkroken». Stefanies vakre bilder har motiv 
fra bibelen. Hun er også opptatt av den japanske 
filosofiretningen WABI SABI – hvor ingenting er 
fullendt.

Rustasaga / Saghøy, 
som var en plass under 
Rustad gård kom fra 
1876 under Heftye på 
Sarabråten. Her var 
det sagbruk fra 1600-
tallet med sag, mølle og 
spinneri. Eiendommen 
eies nå av Oslo 
kommune.

Kattisa skysstasjon 
for plankekjørere 
på vinterstid på 17-
1800 tallet tok imot 
skysskarer inntil 
Enebakkveien kom 
i 1865. Karen, født 
Dølerud flyttet hit i 
1860 og traff da Martin Fjelstad. Karen og Martin er 
Sverre Fjelstads besteforeldre. Her drev «Mor Kattisa» 

stedet med enkel servering og salg av egenproduserte 
produkter, med 10 barn i huset! Hun drev stedet til i 
1915, men pga. utbygging av drikkevannskilden flyttet 
virksomheten til Trollvannstua i Grefsenkollen hvor 
hun fortsatte servering. Karen døde 91 år gammel i 
1941.

Ødegård skysstasjon og Plankeveien ble anlagt av 
enken Karen Cudrio like etter 1760. Den var i bruk 
i over 100 år og ble først erstattet av Enebakkveien 
i 1865. Bremsrud ble ryddet før svartedauen i 
1350. Den har hatt mange eiere og ble kjøpt opp av 
Thomas Heftye i 1856. Denne ble revet på grunn av 
drikkevannsrestriksjoner.

Området rundt Nøklevann er typisk beverterreng. 
Beveren bor nå i nærheten av Sarabråten. På Sletta 
ble gaupen Håkon observert for noen år siden, og 
ikke langt unna bor ulvemor Frøy og kjæresten med  
ulvebarna. Et rikt dyreliv kan man kanskje si. Men 
dyrene er ikke så lett å få øye på.

Nøkkelvann er det tredje største vannet i Østmarka. 
Vannet var drikkevannskilde inntil 1983. Opp 
gjennom tidene har det vært mange gårder rundt og i 
nærheten av Nøklevann – Sørli, Bråten, Rustadsaga, 
Kattisa, Ødegården, Bremsrud, Sarabråten og 

Lutdalen.

Ved Sarabråten ligger 
Østmarkas gamle 
«Holmenkollanlegg». 
Her arrangerte 
Kristiania Skiklubb 
det første hopprennet 
i 1900 i 35-
metersbakken. I 1907 
ble en ny 50-meters 
bakke bygget litt lenger 
sør. På det meste var det 
300 deltagere og hele 
3000 tilskuere. I 1928 
deltok kong Olav.

Sarabråten hadde 
mange eiere inntil 
bankmannen Thomas 

Heftye kjøpte eiendommen i 1852. Veien inn til 
Sarabråten sto ferdig to år senere. I 1897 ble en villa 

Hjulbåten Sara var Norges eneste muskeldrevne hjulbåt gjennom tide-
ne.  Ukjent fotograf, ca 1871. kilde: Norsk Folkemuseum, NFB.03430
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i dragestil bygget, men alt måtte rives i 1917. Mange 
celebre gjester har vært på besøk, bl.a. Bjørnstjerne 
Bjørnson, Ole Bull, Jonas Lie, P. Chr. Asbjørnsen, 
Henrik Ibsen. I tillegg sies det at også kongelige 
hadde frekventert stedet. I midlertid er det tvilsomt 
om Heftyene selv bodde på Sarabråten. Vi så rester av 
promenadestier nede ved vannet. Det nevnes også at 
Thomas Heftye grunnla DNT i 1868.

De hadde en hjulbåt som ble sveivet av to mann, og 
forpakter Feragen var skipper. Aker kommune kjøpte 
Sarabråten i 1911 pga. drikkevannsrestriksjoner. De la 
inn et «skambud» på kr 50,- for fergen, noe som førte 

til at eieren senket den.

Vi gikk opp til Milorgbautaen, hvor ni unge menn 
ble skutt, og hvor det 7. juni hvert år er en seremoni. 
Speiderbevegelsen i Norge ble stiftet på Sarabråten, 
og det er markert med en bauta.

Noen av oss gikk videre inn til Hauketjerns 
klatreområde som brukes flittig til klatrekurs og 
trening.
På Sarabråten ble det servert gode reker m/ tilbehør 
og god drikke, og det ble flott kveld i idylliske 
omgivelser. Tusen takk!!

Fotos: CvG og Wolfgang Leister
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Nyttig informasjon fra driftsavdelingen
Ubetjente og selvbetjente hytter, v/ Thomas With
Storgrytdalseter: Vi har endelig fått tillatelse til 
utvidelse av sengekapasiteten med innredning av 
stølshuset med fem senger i melkelageret. Totalt 
blir det 9 senger på setra når arbeidene er utført 
sommeren 2015. Dette åpner opp for familier og 
fellesturer på trekanten Breisjøseter-Korsberghytta og 
Storgrytdalseter.

Stølsmaradalen: Vårt overnattingstilbud er betydelig 
bedret etter at begge selene er satt i stand innvendig 
og utvendig. Mange har hevdet at dette er vår best 
beliggende hytte. Nå også uten mus på gulvet!

Kjeldebu: A- og C-hytta har i vinter fått nye vinduer og 
annen oppgradering. Nå gjenstår LED-lys i alle hytter 
og oppgraderingen av B-hytta. Velkommen til en ny 
hytteopplevelse.

Vikkelihytta. Foto: DNT Oslo og Omegn

Markahyttene, v/ Roy-Erik Sund
Vikkelihytta: Vikkelihytta åpnes 17. august 2014 og 
ligger ved nordvestenden av Store Vikka ikke så langt 
fra Maura i Nannestad. DNT Oslo og Omegn vil i 
samarbeid med Nannestad Turlag stå for driften av 
hytta. Nannestad-almenningene eier Vikkelihytta. 
Hovedhytta er ca. 60 m2. Vedskjul og utedo er i samme 
bygning, men med inngang i hver sin ende. Hytta 
har kjøkken, stue og to store soverom med hhv. 2 og 
6 sengeplasser. Brønn ligger kun 30 meter fra hytta.  
Bilveg helt fram sommerstid og 3-4 km på oppkjørt 
skispor vinterstid. Hytte er ca. 150 m fra et vann og vi 
planlegger / ønsker oss båt her.

Langøyene: Vaktmesterboligen på Langøyene er blitt 
oppgradert i løpet av våren. Dugnads¬gjengen utførte 
en kjempeinnsats for å få hytta klar til åpningen, med 
rundvask og malejobb. Vår perle ved sjøen.

Dølerud: Husmannsplass som ligger i Lillomarka, 
litt sør for Grønmo. DNT Oslo og Omegn er av Oslo 
Kommune gitt tilsagn om en 40-års leieavtale av 
Dølerud for bruk som utleiehytte. Dugnadsgjengen 
startet opp tidlig i vår med rydding og fjerning av råte 
innvendig. Innbrudd og hærverk i hytta i mai, har ført 
til at vi er litt mere usikre på når vi kan åpne.

Vaktmesterboligen på Langøyene. Foto: DNT Oslo og 
Omegn
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Fjellhyttene, v/ Anders Gjermo
Bjørnhollia: På Bjørnhollia blir det nye vedovner 
i sjølbetjeningen i løpet av sommeren. Dusjene i 
losjibygget skal rehabiliteres, og det skal monteres 
et nytt og kraftigere UV-anlegg for å sikre trygg 
vannforsyning.

Finsehytta: På Finsehytta skal toalettene ved 
resepsjonen pusses opp.

Geiterygghytta: Annekset har fått nytt takbelegg, 
gavlene er tettet mot snø som driver inn på loftet, og 
ventilasjonen blir forbedret.

Gjendebu: Begge sjølbetjeningshyttene, Utsikten 
og Haugastugu, har fått nytt takbelegg og nye 
inngangsdører. I Utsikten er det i tillegg nytt kjøkken, 
ny innredning i inngangspartiet, bl.a med ny 
betalingsstasjon, og det er etablert et nytt arrangement 
for tørking av klær og sko

Gjendesheim: På Gjendesheim er to soverom pusset 
opp med bruk av silikatmaling som et forsøksprosjekt. 
Det er også i gang et prosjekt der vi tar vare på 
overskuddsvarmen fra kjøle- og fryseaggregatene.

Glitterheim: Stolene i gamlestua er restaurert. 
Kjøkkenet med tilhørende varemottak og lagerrom er 
nær ferdig ombygget.

Krækkja: Hele hovedbygningen er under ombygging. 
Hytta har et noe redusert tilbud til turister i 
perioden 1. juli til 20. august. Det blir kun tilbudt 
overnatting i sovesal, og gjestene blir servert frokost 
og middag sammen med håndverkerne i det store 
undervisningsrommet. Dusjene er ikke tilgjengelige. 
Hele hovedbygningen er definert som byggeplass 
og avsperret området. Veidekke har strenge 
sikkerhetsrutiner og tillater ingen uvedkommende inn 
på byggeplassen. Dette gjelder også mens Veidekke har 
ferie. Det er viktig at dette blir respektert.

Rondvassbu: Det er investert i ny turistbåt på 
Rondvatnet. Naustet må forsterkes. Brygga er ødelagt 
av isen, så den må også vøles.

Sandhaug: Det ble i vinter installert en 
pelletsfyrkjele i tillegg til en kombinert vedfyrkjele 
og avfallsforbrenningsovn. I tillegg er infrastrukturen 
for distribusjon av varme gjennom det vannbårne 
varmeanlegget forbedret. Dette vil forhåpentligvis 
gi bedre komfort for de besøkende og bedre 
fyringsøkonomi for bestyrerne.

Snøheim: I år er det største prosjektet å få den 
originale utedofløya ferdig restaurert og i bruk igjen.

Skogadalsbøen: Sjølbetjeningen har fått nyslipte 
gulv. Det er lakket i stua og malt i de øvrige rommene. 
I tillegg har sjølbetjeningen fått nye puter på 
sittebenkene og nye gardiner.

Sotaseter: I spisesalen er det produsert en ny 
anretningsbenk, skreddersydd til det særegne miljøet.

Kobberhaughytta: I løpet av høsten kommer det 
et ekstra dusjrom i kjelleren på Kobberhaughytta. 
Det skal gjøres et omfattende arbeid for å sikre hytta 
mot gjentatte skadelige lynnedslag, og det blir gjort 
tiltak for å dempe kloakklukt fra slamavskillerne ved 
renseanlegget.

Status ruter, v/ Lise Havik
Breheimen: Ruta mellom Nørdstedalseter og Arentzbu 
er lagt om i nedstigningen fra Oksli til Arentzbu.

Rondegubben 2. Foto: DNT Oslo og Omegn

Rute ved Arentzbu lagt om.
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Status bruer pr 11.7.2014, v/ Thomas With
Jotunheimen.
Torfinnsbu – Bygdin: Brua ved Hestvollen er tatt 
av flommen. Ved lav vannstand kan elva krysses på 
steiner. Ved kraftig nedbør og mye snøsmelting vil 
det være vanskelig å komme over. Usikkert når brua 
kommer på plass.

Gjendesheim – Glitterheim: Brua over Tjørnholåi 
ble tatt av flom for to år siden. Strekningen mellom 
Tjørnholodden og det gamle brustedet legges om 11/7. 
Dette er en midlertidig omlegging og det vil være 
satt opp skilt, merket med bånd og klippet frem sti 
gjennom kratt.

Torfinnsbu – Gjendebu: Ca 3 km nord for Torfinnsbu 
er brua over Torfinnsdøla tatt av flom. Det er greit å 
vasse over når det er lite vann. Vi gir beskjed så fort vi 
vet noe konkret.
Den store brua ved Gjendebu når man kommer ned fra 
Svartdalen er også ødelagt. Der finnes det erstatning 
ca 1 km oppover elva. Der er det en stor helårsbru som 
kan brukes. Det er fin fiskesti langs elva opp til brua.

Memurubu – Glitterheim: Brua over Gloppåi har gått 
(ved Blackwellbua), og det er usikkert når den kommer 

på plass. Det er mulig å finne en passering hvis man går 
oppover eller nedover langs elva (iflg Kjetil Sveine på 
Memurubu).

Tomashelleren – Yksendalsbu: Brua over elva fra 
Nedre Dingledalstjernet blir ferdigstilt 11/7.

Hardangervidda: Brua ved Bremafoten (Sandhaug) 
er reparert og trekkbåten som hittil har fungert vil bli 
fjernet samtidig.

Rute Gjendesheim-Glitterheim midlertidig lagt om

Stier i Oslomarka, v/ Dag Olav Brækkan
For tiden jobber vi med en storstilt utvikling av stiene 
i Bærumsmarka. Det blir flere nye stitraséer, og noen 
blir også lagt ned. Bærum turlag har vært med på å 
utvikle dette.

På Krokskogen har vi lagt en ny sti opp fra Jørgenhytta 
til Elstangen og til Kongens utsikt, ca 16 kilometer. 
Arbeidet her forventes ferdig i høst.

I Nittedal åpnet turlaget en ny stitrasé fra Aas gård opp 
til Damtjern og videre mot Hakkim. Dette gir en god 
forbindelse videre inn på Romeriksåsen.

På Romeriksåsen har det vært vanskelig å komme 
over en del bruer på strekningen Bekkestua-
Spikertjernhytta. Her er vi nå i sommer og utover 
høsten på vei til å reparere disse, slik at det igjen skal 
bli bedre å ferdes her.

Til prosjektene i Bærumsmarka, på Krokskogen 
og i Nittedal har vi fått støtte gjennom Nasjonalt 
Skiltprosjekt. Mange har fått med seg at det skal skiftes 
ut mange skilt i marka. Dette vil foregå utover høsten 
og i de kommende årene. Totalt har vi ca 6000 skilt i 
marka, og alle kan ikke tas samtidig.

Vandregruppa – turleder på egen favoritt-tur
Krystallklar høstluft til fjells, og nydelige farger i Oslomarka. Høsten har mange flotte turmuligheter! Bli med og lag 
din egen favoritt-tur; en helgetur eller en ettermiddagstur i eget turområde. DNT Oslo og omegn har stor satsning 
på Folkehelse og lett tilgjengelige mosjonsturer. Dette er en perfekt anledning for å komme seg ut sammen med 
hyggelige folk, samt praktisere nye, eller ikke så nye, turlederegenskaper. Vandregruppa lager turer for de som 
aldersmessig føler seg mellom Ung og Senior, men åpen for alle voksne som vil bidra.
Eksempler på turer arrangert i 2013 er fullmånehelg på Katnosdammen, snøhuletur til fjells, drabantbyturer, 
Børgefjell på kryss og tvers, øyhopping i Atlanterhavet, kvelds- og nattpadling i Leiraelva eller ukestur på sykkel i 
Nordland.
Velkommen på turplanleggingsmøte i Storgata 3, onsdag 10. september kl.1800 og onsdag, 19. november kl. 1800. 
Uforpliktende å møte. Lett servering. Mer informasjon www.vandregruppa.no.
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Turlederintervju
Turleder navn: Espen Bratlie
Turleder siden år:  1987

Type turer du leder? Vinterturer. Har også holdt 
fotokurs i åtte år på Liomseter og Sota Sæter sammen 
med fotograf Jan Magnus Reneflot, men dette kurset 
er dessverre tatt ut av kursprogrammet nå.

Siste tur du ledet? Jotunheimen øst – 
Filefjell, mars 2014

Hvordan jobber du for å huske 
navn på alle i gruppen? Går 
gjennom listen både på forhånd 
og underveis. Assosierer med hvor 
folk kommer fra, hvem som even-
tuelt har tatt kontakt på forhånd og 
hvem man er mest sosial med på tu-
ren. Det skjer at jeg ikke husker navn 
på slutten av turen, men ikke ofte!

Er du først eller sist opp den bratteste 
bakken? Som regel sist, men vurderer vær- og snøfor-
hold. Når vi er to turledere, fordeler vi oss. Hvis det 
er brøytesnø eller tung snø er det vanlig at en turleder 
går først.

Hvor mange grader må det være i luften og vannet 
før du bader i fjellvann? Det blir dårlig med bading 
om vinteren, men ellers elsker jeg å bade. Har ingen 
nedre grense på grader.

Har du noen kveldsaktivitet som gir god respons 
i gruppen? Lett prat, tull og tøys, yatzy og kortspill. 
Har ofte utlendinger med. Da er det viktig at mye av 
samtalen også går på engelsk.

Hvordan fordeles 2-mannsrommet? Fordeler rom 
etter kjønn og par.

Hvordan setter du spiss på maten på selvbetjenings-
hytte? Viktig med nok mat, rikelig med mat. Dessert 
med ananas (førstevalg), fersken, eller fruktcocktail på 
boks er sjelden kost, men noe de fleste liker. Å samle 
alle rundt maten er både hyggelig og sosialt.

Favoritt reserveproviant? Sjokolade og 
rosiner.

Hvilke nyttig ’dings’ har du med i 
sekken?  Skulle kanskje si kamera. 
Veldig nyttig for meg ... Ellers har 
jeg  med teip, strips og en liten 
leatherman.

Bruker du GPS når du leder 
fellestur? Nei, benytter kart og 

kompass. Hvis andre på turen har 
med GPS, så bruker vi det. Med årene 

har mange skaffet seg GPS, og folk liker å 
følge med på egne kart. De kan bekrefte at vi 

er der jeg sier!

Hvor sist brukte du verdibong? Iungsdalshytta, 
påsken 2013.

Favoritt turområde og/eller favoritt DNT hytte? 
Liker meg godt på Hardangervidda vest, men har mest 
vært der om sommeren. Torehytten ligger fint til. 
Mine første fjellturer med min bror og med speider-
gruppen var i dette området.

Annet du ønsker å få frem? Fellesturer er veldig hyg-
gelig og sosialt. De aller fleste er positivt innstilt, og 
det tar ikke lang tid før man er sammensveiset gruppe.  
Å gjøre noe fysisk ute under enkle forhold skaper fel-
lesskap og gode minner.

Hvordan opplever du å ha utlendinger med på fel-
lestur i forhold til nordmenn? Utlendingene har blitt 
mer fjellvante og erfarne med årene. De fleste har en-
ten vært med på DNT-turer før eller gått på egen hånd. 
Forskjellene i forventinger, skiteknikk, erfaringer og 
kunnskap om vinterfjellet var større før.

Hvordan har turlederoppgaven endret seg siden 
du hadde din første tur? Oppgaven er vel stort sett 
den samme. På selvbetjeningshytter trenger ikke folk 
å bli fortalt hva som må gjøres. Mange har erfaring fra 
tidligere turer og kjenner de forskjellige gjøremålene.

Intervjuet av Sigrid Bellamy. 
Dato intervju: 16. mai 2014Tre turledere i vandregruppa. Foto: Merete Gundersen
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12. Turlederhelg/Årsmøte, Skarvheimen
Oktober
11. Grunnleggende turlederkurs
7. Turledermøte
7.-9. UT-danningskonferanse DNT   
 Sentralt
November
13. Høstmøte DNT Oslo og Omegn
18. Turledermøte
Planlagt:  Turledersamling

Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Foto: Hilde Løken Magnussen

Sumarkvelden
av Ivar Aasen (1813 – 1896) – utdrag 

Det kjem ein Dag, daa kvar ein Blom, som bider,
er fallen av; og slikt eit Fall er stort.
Di skal eg sjaa paa Blomen, fyrr han blaknar,
og nyta Sumar’n, fyrr eg honom saknar..

Styret i Turledergruppa:
Leder: Steinar Husby (sailandski@hotmail.com)
Sanna Antell, Sigrid Bellamy, Bente Hagen, Anne 
Langedrag, Stig Solberg.

Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: 
Magnus Wethal

Sekretær: Claudia von Gostomski

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

Aktivitetsavdelingen
Leder: Margrethe Assev
Hanne-Marte Furset
Claudia von Gostomski 
Ine Gulbæk 

May-Liss Hansen
Camilla Horten
Gaute Dalastøyl Jensen
Kari Larsen 
Hanne Tretterud Lund
Marit Vidnes


