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LEDER 
Kjære turledervenner
Akkurat nå er jeg på vei hjem etter turledersamling 
for vinterturledere på Finse. Totalt 26 turledere 
har vært samlet på den nye Brebua siden torsdag/
fredag. 19 av disse er vinterturledere og seks skal på 
kurs nå i februar. Om alle består gjenstår å se, men 
det er gode evner hos alle.

Helga har bydd på mye vær, men best av alt: vi kom 
opp til skikkelig vinter med mye snø, stort sett mer 
enn 1,5 meter. Temperaturen har vært ensifret blå, 
vinden stort sett tosifret med en topp på 22 m/s.

Brebua er ei flott hytte, men besto ikke helt testen. En «forstoppelse» i 
kloakken førte til at vi måtte dele på ett toalett og vaske opp i dusjen. Ingen 
sure miner av den grunn – turledere er løsningsorienterte.

Vinterens turer er fordelt og programmet for sommerens turer er lagt ut. Husk 
å melde din interesse innen fristen.

Det å være turleder er en ansvarsfull oppgave. Det handler i første rekke om 
å ivareta deltakernes sikkerhet på tur, dernest å gi dem en positiv opplevelse 
av turen. Om det er fra DNT Oslo, Bergen,Trondheim, Valdres eller andre 
foreninger spiller ingen rolle – de er på tur med DNT.

Jeg er sikker på at alle turledere gjør sitt aller beste, men noen ganger er 
kanskje ikke det nok. Vi må derfor hele tiden bestrebe oss på å lære litt til, 
tilegne oss ny kunnskap og skaffe oss erfaring fra «likesinnede».

Det å være turleder kan på mange måter sammenlignes med å ha førerkort. 
En dag vurderes vi til at tiden er inne til å gi fra oss denne rollen fordi vi ikke 
lenger «holder mål». Det vil for de fleste føles leit, men vi må tenke at dette 
ikke bare er det beste for deltakerne, men også for oss selv.

DNT er en dugnadsbasert organisasjon, full av engasjerte personer som gir 
av sin tid og kompetanse. En stor del av alle disse består av turledere. Når 
dagen kommer til at vi må finne på noe annet er min oppfordring: finn en 
dugnadsaktivitet som passer deg, DNT er nesten som en Sereptas krukke, det 
er mange givende aktiviteter å velge mellom.

På vegne av turlederstyret ønsker jeg dere alle lykke til med kommende 
turlederoppdrag – intet for lite og intet for stort.

Gerda Grøndahl, leder av turlederstyret

Pause på vinterturen, Foto: Jan Gunnar Jakobsen
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Foto: Jan Gunnar Jakobsen

Vårens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema, etterfulgt av en pause med forfriskninger. Etter pausen fortsetter møtet med diskusjoner, caser 
eller et foredrag til. Alle turledere, uansett status og tilhørighet, er hjertelig velkomne på møtene. Det er bare å 
møte opp og ta med godt humør! 

Våren 2020 er det planlagt følgende turledermøter: 
• 26. februar i Storgata 3, kl 18:00. Tema: «Dugnadsarbeid i DNT Oslo og Omegn». Representanter fra flere 

dugnadsgrupper vil informere om sitt arbeid. Vi håper å få besøk fra de forskjellige gruppene som vil fortelle 
om det å være hyttevakt og hyttetilsyn, være i vedgruppa, jobbe med varding og stimerking, og om det å 
vedlikeholde bruer, slik brugruppa gjør.

• 1. april i Storgata 3, kl 18:00. Tema: «Sikkerhet og beredskap». Det vil bli foredrag om temaet ved 
sikkerhetsansvarlig i DNT sentralt, Sindre Bø. Etter pausen vil vi se på muligheter for revurdering og 
fornying av dagens risikoanalyseskjema som vi turledere benytter. Dette gjør vi i samarbeid med leder for 
Aktivitetsavdelingen Glenn Menkin. Ansvarlig for kvelden: Henriette Kampesveen.

• 7. mai i Storgata 3, kl 18:00. Tema: «Kyststier og merking av stier» v/ Sverre Tvinnereim og Kirsti 
Magelssen. Det vil bli informasjon om de siste års satsinger med kystvandringer med bilder fra gjennomførte 
turer og turer som planlegges i 2020. Det legges opp til en diskusjon, mellom fylkespolitiker i Viken og 
administrasjonen i DNT Oslo og Omegn, om hvordan det kan tilrettelegges enda bedre med kyststier i tiden 
som kommer.

Vårens vakreste eventyr – tirsdag 26. mai på Nesodden
Vårens vakreste er planlagt tirsdag 26. mai. Vi starter kl 17:30 på Nesoddtangen brygge. Båt fra Aker Brygge 
går kl 17:03. Vi planlegger å gå kyststien vest til Kavringen (3,5 km) med strandpromenader og mange stier og 
trapper opp og ned. Etter kystvandringen blir det bespisning og hyggelig samvær på Kavringen. Retur med buss 
fra Flaskebekktjernet (ca 15 minutters gange oppoverbakke) kl 20:44, 21:14, osv. hver halvtime tilbake til Oslo. 
Alle turledere er hjertelig velkomne. 

Turlederhelg og årsmøte 2020 på Kobberhaughytta
Årets turlederhelg er 18.-20. september, så hold av datoen! Denne gangen blir turlederhelgen lagt til 
nærområdet, slik det ble foreslått på årsmøtet i 2019.

Turlederhelgen med årsmøte blir på Kobberhaughytta som er gjenåpnet etter omfattende ombygging. Det 
vil bli lagt opp til gapahuk-camp, hengekøye-camp og telt-camp, i tillegg til sovesalene og rommene som 
tilbys på stedet. Det planlegges både langtur og dagstur inn til hytta, med dagstur inn både til sykkel og til 
fots. Det legges opp til ulike turer i nærområdet, workshops, sosialt samvær og årsmøte. Tentativt program 
vil bli annonsert på Facebook og på hjemmesiden til DNT Oslo senere. I år vil det også være mulighet for 
å melde seg på kun for 
deltagelse på årsmøtet.

Innmeldte saker til 
årsmøtet ønskes sendt 
inn til turlederstyret@
dntoslo.no merket – sak til 
årsmøte. Vi er også åpne 
for tilbakemeldinger på 
hva som ønskes som tema 
på workshop’ene.
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Ledige turlederoppdrag sommeren 2020

Forkortelser og forklaring til turlederstatus

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

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

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

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

NT = nærturleder. 

IT = Instruktør. Du må være godkjent instruktør.

SKR = må ha skredkurs; SKA = skredkurs alpint

BRE = må ha brekurs

TOP = toppturerfaring

NFK = NF klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell

AKA = NPF aktivitetsleder kajakk

STS = stisykling

Engelsk språk = Turen står oppført i det engelske vinterprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt 
da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene.

Nå kan du melde din interesse for å lede sommerturer 
for DNT Oslo og Omegn. Alle aktive turledere i DNT 
Oslo og Omegn skal ha fått en epost med en lenke 
til et regneark med ledige oppdrag. Har du ikke fått 
denne eposten? Da kan du sende en epost til Claudia 
cvg@dntoslo.no og be om lenken. 

Frist for å melde sin interesse er 23. februar 
2020.

Når du bruker regnearket, skriv ditt navn i ledig blått 
felt for turen(e) du ønsker å lede. Ikke skriv i grønne 
felter! Har du flere turer du kan tenke deg å lede, 
skriver du et tall (som angir prioritet) foran ditt navn. 
Du kan velge inntil 3 turønsker. Ønsker du å lede 
turen sammen med en annen turleder, skriv begge 
navnene i ett felt. Du trenger ikke lagre fordi dette 

gjøres automatisk. Når du registrerer navnet ditt i 
regnearket, samtykker du til at denne listen gjøres 
tilgjengelig for andre som ønsker å være turledere. Det 
gjelder ikke «første mann til mølla», og det kan stå 
flere turlederønsker enn turlederbehov på samme tur. 

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

Etter fristen 23. februar, starter administrasjonen med 
fordelingen av turene. Har du fått en tur kommer du 
til å få tilsendt en turlederbekreftelse. Denne skal 
signeres og returneres senest to uker etter utsending.

Matpause etter Bukkelægeret 2019, Foto: Jan Gunnar Jakobsen
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Senior 28.06.20 2.07.20 12693-01 Rondane 55+ 14 2 ST+GT
Senior 30.06.20 4.07.20 12702-01 Grimsdalen og Opera di setra 20 2 ST
Senior 6.07.20 10.07.20 12698-01 Fall til ro på Glitterheim 20 3 ST+GT
Senior 13.07.20 17.07.20 12638-01 Aurlandsdalen 55+ 14 2 ST+GT
Senior 13.07.20 17.07.20 12671-01 Fisketur på Hardangervidda 14 2 ST+GT
Senior 19.07.20 24.07.20 12674-01 Hardangervidda 55+ 14 2 ST+GT
Senior 26.07.20 30.07.20 12675-01 Idylliske vestlandsperler 15 1 ST

Senior 28.07.20 1.08.20 12696-01 Femundsmarka – Røros med Elden-
spelet 18 2 ST

Senior 3.08.20 7.08.20 12646-01 Rondane og Peer Gynt-spelet 20 2 ST
Senior 9.08.20 13.08.20 12691-01 Singeltreff på Fondsbu 60-70 år 30 4 ST+GT
Senior 16.08.20 20.08.20 12699-01 Jotunheimen 55+ 14 2 ST
Senior 23.08.20 27.08.20 12673-01 Langsua 55+ 12 2 ST+GT
Senior 39.08.20 3.09.20 12666-01 Tur og yoga på Krækkja 20 3 ST+GT
Senior 6.09.2 10.09.2 12676-01 Skarvheimen 55 + 10 2 ST+GT
Senior 25.05.20 28.05.20 12726 Se byen fra Fuglemyrhytta 8 1 GT
Senior 26.08.20 27.08.20 12729 I flykningenes fotspor 12 1 GT
Senior 7.09.20 10.09.20 12723 Topptur i Nodmarka 12 1 GT
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Ung 29.05.20 31.05.20 12791 Hytte-til-hyttetur i Vestmarka (19-30 år) 6 2 GT
Ung 4.06.20 4.06.20 12789 Stisykkeltur i Nordmarka (16-30 år) 5 1 ST / STS
Ung 5.06.20 7.06.20 12736 Stisykkeltur til Gjendesheim (19-30 år) 5 1 ST / STS
Ung 19.06.20 21.06.20 12793 Hytte-til-hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 8 2 GT

Ung 19.06.20 21.06.20 12737 ung på telt- og topptur i 
Femundsmarka (13-16 år) 6 2 ST

Ung 22.06.20 24.06.20 12794 Med sykkel og hengekøye gjennom 
Nordmarka (13-16 år) 8 3 GT

Ung 22.06.20 26.06.20 12789 Friluftsskole – Skolefri (11-14 år) 20 4 GT
Ung 29.06.20 3.07.20 12795 Hyttetur i Jotunheimen (16-24 år) 10 2 ST+GT
Ung 6.07.20 11.07.20 12796 ung MASSIV – Skarvheimen (19-30 år) 10 2 ST+GT
Ung 6.07.20 12.07.20 12797 ung SAGA (19-30 år) 12 2 ST+GT
Ung 13.07.20 18.07.20 12799 Hyttetur i Jotunheimen (19-30 år) 10 2 ST+GT
Ung 6.07.20 11.07.20 12800 BaseCamp 1 (16-19 år) 50 10+ ST+GT
Ung 13.07.20 18.07.20 12801 BaseCamp 2 (13-16 år) 40 10+ ST+GT
Ung 20.07.20 25.07.20 12802 BaseCamp 3 (19-30 år) 50 10+ ST+GT
Ung 3.08.20 7.08.20 12803 Toppturer i Rondane (16-24 år) 10 2 ST+GT TOP
Ung 10.08.20 13.08.20 12804 Telttur på Norefjell (13-16 år) 8 2 ST + GT

Ung 21.08.20 23.08.20 12805 Hyttetur i Skarvheimen og 
Aurlandsdalen (19-30 år) 10 2 ST + GT

Ung 21.08.20 23.08.20 12806 Tour de Dovre (19-30 år) 8 2 ST + GT
Ung 22.08.20 23.08.20 12807 Ferskingkurs i friluftsliv (16-30 år) 10 2 GT

Ung 27.08.20 30.08.20 12807 Har du ikke vært der enda? 
Romsdalseggen (19-30 år) 10 2 ST+GT TOP

Ung 29.08.20 30.08.20 12809 Hengekøyetur i Nordmarka (16-24 år) 8 2 GT
Ung 2.09.20 6.09.20 12810 Stølsheimen på langs (19-30 år) 8 2 ST+GT
Ung 16.09.20 20.09.20 12811 Hyttetur i Tafjordfjellene (19-30 år) 10 2 ST+GT
Ung 18.09.20 20.09.20 12812 Ferskingtur til Fjellvang (11-14 år) 8 2 GT
Ung 25.09.20 27.09.20 12813 Hytte-til-hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 6 2 GT
Ung 28.09.20 1.10.20 12814 BaseCamp høstferie Breivoll (13-16 år) 12 2 GT
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Ung 2.10.20 4.10.20 12815 Hyttetur på Romeriksåsene (16-24 år) 5 1 GT
Ung 10.10.20 11.10.20 12816 Telttur i Østmarka (16-24 år) 8 2 GT
Ung 10.10.20 11.10.20 12817 Nordmarka på langs (19-30 år) 10 2 GT
Ung 17.10.20 18.10.20 12818 Hyttetur i Nordmarka (13-16 år) 8 2 GT
Ung 16.10.20 18.10.20 12819 Tur til Romeriksåsene (19-30 år) 7 2 GT
Ung 30.10.20 1.11.20 12820 Førjulstur i Nordmarka (13-16 år) 10 2 GT
Ung hele året Oslo – Onsdagsturer GT
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Fjellsport 08.05.20 10.05.20 12651-01 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo 8 2 IT/NFK
Fjellsport 22.05.20 24.05.20 12648-01 Nybegynnerkurs i klatring – Oslo M 2 IT/NFK
Fjellsport 23.05.20 24.05.20 12654-01 Kameratredningskurs klatring – Oslo 8 2 IT/NFK
Fjellsport 29.05.20 31.05.20 12651-02 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo 8 2 IT/NFK
Fjellsport 05.06.20 07.06.20 12648-02 Nybegynnerkurs i klatring – Oslo 8 2 IT/NFK

Fjellsport 11–jun20 14.06.20 12652-01 Klatrekurs naturlige sikringer – 
Bohuslän 8 2 IT/NFK

Fjellsport 17.06.20 21.06.20 12659-01 Surtningssue og andre 2000-meter 
topper i Memurutindmassivet 8 2 ST/VT

Fjellsport 25.06.20 28.06.20 12653-01 Klatrekurs naturlige sikringer – 
Hemsedal 8 2 IT/NFK

Fjellsport 03.07.20 05.07.20 12648-03 Nybegynnerkurs i klatring – Oslo 8 2 IT/NFK
Fjellsport 09.07.20 12.07.20 12708-01 Topper i hjertet av Jotunheimen 12 2 ST/VT
Fjellsport 15.07.20 19.07.20 12664-01 Brekurs – Jotunheimen 12 3 IT/BRE
Fjellsport 22.07.20 26.07.20 12657-01 Fjellsportkurs nivå 1 – Jotunheimen 12 4 IT/NFK/BRE
Fjellsport 23.07.20 26.07.20 12705-01 Tinderangling ved Gjendebu 10 2 ST/VT
Fjellsport 06.08.20 09.08.20 12718-01 Langløpstur i Femundsmarka 12 2 ST/VT
Fjellsport TBA TBA 12655-01 Alpint klatrekurs Hemsedal 6 2 IT/NFK
Fjellsport 12.08.20 16.08.20 12658-01 Fjellsportkurs nivå 2 – Hurrungane 12 4 IT/NFK/BRE

Fjellsport 13.08.20 16v 12662-01 Veobrean rundt – 2000 meter topper 
i Memurutindmassivet 8 2 ST/VT

Fjellsport 14.08.20 16.08.20 12651-03 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo 8 2 IT/NFK
Fjellsport 20.08.20 23.08.20 12663-01 Traverser i Rondane 10 2 ST/VT

Fjellsport 27.08.20 30.08.20 12656-01 Bretur Hardangerjøkulen – 
Demmevasshytta 12 2 ST/VT + IT/

BRE

Fjellsport 28.08.20 30.08.20 12706-01 Kajakk og fjell – Toppturer fra 
Torfinnsbu 8 2 ST/VT + IT/

AKA
Fjellsport 04.09.20 06.09.20 12717-01 Toppsanking i Leirungsdalen 8 2 ST/VT
Fjellsport 04.09.20 06.09.20 12648-04 Nybegynnerkurs klatring – Oslo 8 2 IT/NFK

Fjellsport 24.09.20 27.09.20 12650-01 Fjellkirke- og bretur i Breheimen – 
Tverrådalskyrkja og Tundradalskyrkja 10 2 ST/VT

Fjellsport TBA TBA NF metodekurs klatring – Oslo 8 2 IT

Fjellsport TBA TBA NF veilederkurs klatring høyfjell – 
Hurrungane 6 2 IT

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status

Barnas T 10.05.20 Besteforeldretur: Med Snekker 
Andersen på Skar leir (4-8 år) 50? 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 23.05.20 24.05.20 12636-01 Hengekøyetur på Grefenkollen (6-12 
år) 18 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 24.05.20 På tur til Uteliggerhytta med 
skogvokter Pedersen (6-12) Åpent 2 2 GT
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Barnas T 30.05.20 01.06.20 12639 Kanotur på Fjorda (5-12) 25 2 ST 
livredning

Barnas T 06.06.20 Besteforeldretur: Eventyrdag på 
Breivoll Gård (4-8 år) Alle 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 06.06.20 07.06.20 12636-02 Hengekøyetur på Grefsenkollen 
(6-12 år) 18 2 GT + 1 AL

Barnas T 07.06.20 Barnehagemarsjen (4-6 år) 1000 6 Ingen

Barnas T 22.06.20 26.06.20 12761-01 Barnas Fjelleir Glitterheim (barn født 
2007-2010) 44 7 info kommer

Barnas T 23.06.20 26.06.20 12747-01 Liomseter med besteforeldre (6-12 år) 22 2 1 ST + 1 AL
Barnas T 28.06.20 01.07.20 12735-01 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) 20 2 1 ST + 1 AL
Barnas T 28.06.20 02.07.20 12733-01 Toppturdager i Rondane (10-12 år) 20 2 1 ST + 1 GT

Barnas T 28.06.20 02.07.20 12762-01 Familiedager på Glitterheim (7-12 år) 50 4 1 ST+2 GT/
AL+1 IN

Barnas T 29.06.20 03.07.20 12764-01 Aktive dager på Fondsbu (4-8 år) 35 2 1 GT+ 1 AL

Barnas T 29.06.20 03.07.20 12763-01 Småbarnstur til Gjendebu (opptil 
6 år) 40 3 1 GT+ 2 AL

Barnas T 02.07.20 05.07.20 12735-02 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) 20 2 1 ST + 1 AL

Barnas T 05.07.20 08.07.20 12734-01 I moskusens fotspor på Dovre (8-
12 år) 18 2 1 ST + 1 GT

Barnas T 06.07.20 09.07.20 12735-03 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) 20 2 1 ST + 1 AL
Barnas T 06.07.20 09.07.20 12766-01 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) 40 3 1 GT+ 2 AL

Barnas T 06.07.20 10.07.20 12765-01 Hytte til hyttetur på Hardangervidda 
(9-12 år) 16 2 1 ST + 1 GT

Barnas T 10.07.20 13.07.20 12768-01 Vakre dager i Aurlandsdalen (0-12 
år) 30 3 1 GT+ 2 AL

Barnas T 19.07.20 23.07.20 12767-01 Ekspedisjon Jotunheimen (10-12 år) 16 2 1 ST + 1 GT
Barnas T 27.07.20 30.07.20 12766-02 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) 40 3 1 GT+ 2 AL
Barnas T 03.08.20 07.08.20 Skolefri på Breivoll (10-13 år) 25 5 GT/AL

Barnas T 03.08.20 06.08.20 12732-01 Hytte-til-hyttetur med besteforeldre - 
Hardangervidda (8-12 år) 20 2 1 ST + 1 GT

Barnas T 10.08.20 14.08.20 Skolefri i Oslo (10-13) 25 5 GT/AL

Barnas T 10.08.20 13.08.20 12748-01 Rondane med besteforeldre (6-12 
år) 30 2 1 GT+ 1 AL

Barnas T 15.08.20 16.08.20 Lavvotur for mor og datter (7-12 år) 14 2 1 GT + 1 AL
Barnas T 06.09.20 Kom deg ut-dagen på Sognsvann Åpent 15 Ingen

Barnas T 06.09.20 Kom deg ut-dagen på Breivoll m/
gamle håndverkstradisjoner? Åpent 8 Ingen

Barnas T 12.09.20 13.09.20 12641 Familiens første telttur til Øyungen 
(5-12 år) 16 2 GT

Barnas T 19.09.20 20.09.20 12634-04 Villmarkshelg på Sæteren gård (2-5 
år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 29.09.20 Besteforeldretur: Høstferiedag med 
Kerrs Pink og Pimpernell (2-8 år) 60? 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 02.10.20 04.10.20 12642 Hytte til hyttetur i Oslomarka (7-12 
år) 12 2 GT

Barnas T 17.10.20 18.10.20 12634-05 Villmarkshelg på Sæteren gård (2-5 
år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 31.10.20 01.11.20 12634-06 Villmarkshelg på Sæteren gård (2-5 
år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas T 14.11.20 Stjernekikking i Nordmarka (6-12 år) Åpent 3 2 GT + 1 AL
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Voksen 11.06.20 14.06.20 12670-01 Fotohelg i Aurlandsdalen 10 1 ST (foto)
Voksen E 22.06.20 28.06.20 12689-01 Sommerstart gjennom Langsua 12 2 ST og GT
Voksen 26.06.20 28.06.20 12667-01 Sommerstart over Besseggen 2020 25 3 ST og GT
Voksen E 30.06.20 05.07.20 12625-01 Klassikeren i Rondane 12 1 ST
Voksen E 04.07.20 12.07.20 12617-01 SAGA I LIllehammer – Rondane 10 1 ST
Voksen E 04.07.20 08.07.20 12574-01 Hardangervidda light 12 1 ST
Voksen 06.07.20 10.07.20 12695-01 Singeltur Aurlandsdalen 25-35 år 20 2 ST og GT

Voksen 06.07.20 10.07.20 12714-01 Singeltur i Jotunheimens smørøye 
35-45 år 16 2 ST og GT

Voksen 06.07.20 11.07.20 12749-01 Singeltur Jotunheimen Vest 45-55 år 16 2 ST
Voksen 06.07.20 10.07.20 12753-01 Singeltur i Femundsmarka 55-65 12 1 ST
Voksen 06.07.20 09.07.20 12725-01 Tour de Dovre – sykkeltur 10 1 ST (sykling)
Voksen 08.07.20 12.07.20 12694-01 Singeltur Hardangervidda 55-65 år 14 2 ST og GT
Voksen 08.07.20 12.07.20 12722-01 Singeltur i Rondane 25-35 år 12 1 ST
Voksen 09.07.20 12.07.20 12620-01 Magiske Utladalen – Jotunheimen 10 1 ST
Voksen E 11.07.20 15.07.20 12574-02 Hardangervidda light 12 1 ST
Voksen E 12.07.20 18.07.20 12618-01 SAGA II Rondane – Dovre 12 1 ST

Voksen 12.07.20 16.07.20 12716-01 Singeltur i Jotunheimens smørøye 
25-35 år 16 2 ST og GT

Voksen E 12.07.20 19.07.20 12633-01 Klassikeren i Jotunheimen 14 2 ST
Voksen E 13.07.20 18.07.20 12643-01 Klassikeren i Femundmarka 12 2 ST og GT
Voksen E 13.07.20 17.07.20 12640-01 Jotunheimens Perler 14 2 ST
Voksen E 13.07.20 18.07.20 12606-01 MASSIV I – Breheimen 10 2 ST
Voksen E 13.07.20 17.07.20 12697-01 Aurlandsdalen – Fra fjell til fjord 14 2 ST og GT
Voksen E 13.07.20 17.07.20 12677-02 Gjennom vakre Langsua 10 1 ST
Voksen E 14.07.20 19.07.20 12619-01 Mot Rondane 10 1 ST
Voksen 15.07.20 19.07.20 12720-01 Singeltur Aurlandsdalen 45-55 år 20 2 ST og GT
Voksen E 18.07.20 23.07.20 12607-01 MASSIV II – Jotunheimen 16 2 ST
Voksen E 18.07.20 25.07.20 12569-02 Hardangervidda fra fjell til fjord 14 2 ST og GT
Voksen E 19..07.20 23.07.20 12576-01 Klassikeren på Hardangervidda 12 2 ST og GT
Voksen E 21.07.20 25.07.20 12627-01 Femundsmarka og Røros 10 1 ST
Voksen E 21.07.20 26.07.20 12625-02 Klassikeren i Rondane 12 1 ST
Voksen E 21.07.20 26.07.20 12669-01 Historisk vandrerute i Jotunheimen 16 2 ST 

Voksen E 21.07.20 26.07.20 12715-01 Hardangervidda vest, Trolltunga og 
Dronningstien 10 2 ST

Voksen E 23.07.20 30.07.20 12633-02 Klassikeren i Jotunheimen 14 2 ST
Voksen E 23.07.20 26.07.20 12703-01 Favoritten i Skarvheimen 10 1 ST
Voksen 23.07.20 26.07.20 12755-01 Singeltur i Breheimen 45-55 år 12 1 ST
Voksen E 25.07.20 29.07.20 12574-03 Hardangervidda light 12 1 ST
Voksen E 26.07.20 02.08.20 12608-01 MASSIV III – Skarvheimen 10 2 ST og GT
Voksen 27.07.20 30.07.20 12632-01 Klassikeren på Dovrefjell 12 1 ST
Voksen E 27.07.20 31.07.20 12697-02 Aurlandsdalen – Fra fjell til fjord 14 2 ST og GT
Voksen E 28.07.20 02.08.20 12644-01 Jotunheimen Vest 12 2 ST
Voksen 29.07.20 02.08.20 12692-01 Singeltur Hardangervidda 25-35 år 14 2 ST og GT
Voksen E 30.07.20 02.08.20 12703-02 Favoritten i Skarvheimen 10 1 ST
Voksen E 01.08.20 05.08.20 12574-04 Hardangervidda light 12 1 ST
Voksen E 01.08.20 08.08.20 12569-03 Hardangervidda fra fjell til fjord 14 2 ST og GT
Voksen 02.08.20 06.08.20 12712-01 5 dager 5 fjell ved Snøhetta 12 2 ST/TOP
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Voksen 05.08.20 09.08.20 12626-01 Klassikeren i Breheimen 10 2 ST og GT
Voksen E 05.08.20 09.08.20 12640-02 Jotunheimens Perler 14 2 ST
Voksen E 05.08.20 09.08.20 12576-02 Klassikeren på Hardangervidda 12 2 ST og GT
Voksen E 07.08.20 13.08.20 12609-01 MASSIV IV – Hardangervidda 14 2 ST og GT
Voksen E 10.08.20 14.08.20 12574-05 Hardangervidda light 12 1 ST
Voksen E 10.08.20 15.08.20 12202-01 Klassikeren i Skarvheimen 9 1 ST
Voksen E 11.08.20 16.08.20 12625-03 Klassikeren i Rondane 12 1 ST

Voksen 12.08.20 16.08.20 12612-01 Singeltur turmix i Breheimen 35-45 
år 16 2 ST og GT/

TOP
Voksen E 12.08.20 16.08.20 12647-01 I hjertet av Jotunheimen 12 2 ST
Voksen 19.08.20 23.08.20 12721-01 Singeltur Aurlandsdalen 35-45 år 20 2 ST og GT
Voksen 19.08.20 23.08.20 12626-02 Klassikeren i Breheimen 10 2 ST og GT

Voksen 20.08.20 23.08.20 12613-01 Rake- og røykekurs på Sandhaug - 
Hardangervidda 14 1 ST/fiske

Voksen E 27.08.20 30.08.20 12703-03 Favoritten i Skarvheimen 10 1 ST
Voksen E 31.08.20 04.09.20 12677-01 Gjennom vakre Langsua 10 1 ST
Voksen E 01.09.20 06.09.20 12625-04 Klassikeren i Rondane 12 1 ST
Voksen 03.09.20 06.09.20 12632-02 Klassikeren på Dovrefjell 12 1 ST
Voksen 04.09.20 06.09.20 12756-01 SingelTREFF på Krækkja 30-55 år 30 2 ST og GT
Voksen E 10.09.20 13.09.20 12703-04 Favoritten i Skarvheimen 10 1 ST
Voksen 10.09.20 13.09.20 12724-01 Rondane i høstfarger 14 2 ST og GT
Voksen E 16.09.20 20.09.20 12697-03 Aurlandsdalen – Fra fjell til fjord 14 2 ST
Voksen 18.09.20 20.09.20 12668-01 Høsttur over og under Besseggen 14 2 ST

Turlederoppdrag. Foto: Bergen og Hordaland Turlag
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Tema 1: Grunninnstillinger på GPS
v/ turleder Gunnar Sevåg

I forrige nummer gikk vi gjennom grunninnstillinger for Garmin GPSer i GPSMAP 6x 
serien med knapper. Denne gangen skal vi se på oppsett for GPSer i Garmins Oregon-serie med 

berøringsskjerm. Noen av forskjellene på disse seriene er:

GPSMAP Oregon
● Taster for innstilling og menyvalg.

● Skjerm uten berøringsbetjening.

● Kan være enklere å betjene i regn og snø.

● Menyvalg og innstillinger foretas på 
berøringsskjermen.

● Litt større skjerm på de første modellene i 
serien i forhold til GPSMAP serien.

GPS-tipset
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Som alltid er det fornuftig å oppgradere GPSens 
programvareversjon. Dette gjøres normalt ved hjelp av en 
PC med Internett-tilknytning. Du trenger en USB-kabel 
mellom denne og GPSen. Garmin Express-programmet 
kan benyttes til dette (https://www.garmin.com/nb-NO/
software/express). Når dette programmet kjøres, sjekker 
det om den tilkoblede GPSen trenger oppdatering. 
Hvis så, lastes riktig programvareversjon ned til GPSen. 
Denne frakobles deretter PCen og startes på nytt for 
installasjon av den nye programvareversjonen. Merk at 
dette kan ta noen minutter!

Grunninnstillinger for Oregon 300-550 serien: 
•  Slå på GPSen med sideknappen. Hovedmenyens 

ikoner vises.

•  Trykk på Oppsett-ikonet.

•  Trykk på System.
 °  Trykk på GPS Normal / satellittsystem GPS.
 °  Trykk på ønsket språk (Norsk / Engelsk).
 °  Trykk på batteritype (alkalisk / oppladbart).
 °  Trykk på pil tilbake for å gå ut av denne 
  menyen et trinn tilbake.

•  Trykk på Visning.
 °  Trykk på bakgr. belysn., tidsavb. og velg 30
  sekunder. Det er et godt kompromiss i 
  forhold til strømforbruk.
 °  Trykk på pil tilbake for å gå ut av denne
  menyen et trinn tilbake.

•  Trykk på Kart. 
 °  Trykk på Orientering og velg Spor Opp eller
  Nord Opp. Dette bestemmer om  kartet eller
  sporet du går skal vises opp på kartskjermen
  når du går. 
  Prøv begge, og finn ut hva du liker best.
 °  Trykk på Datafelt, og velg 2.

 °  Trykk på pil tilbake for å gå ut av denne
  menyen og et trinn tilbake.

•  Trykk på Enheter.
 °  Trykk på Avstand / Hastighet og velg Metrisk.
 °  Trykk pil tilbake.
 °  Trykk på Temperatur og velg Celsius.
 °  Trykk på pil tilbake for å gå ut av denne
  menyen og et trinn tilbake.
 °  Trykk på Trykk og velg Millibar.
 °  Trykk på pil tilbake 2 ganger og deretter X for
  å gå tilbake til Oppsett-menyen.

•  Trykk på Posisjonsformat.
 °  Velg følgende 3 innstillinger: Posisjonsformat:
  UTM-UPS, Kartdatum: WGS 84 og
  Kartsfæroide: WGS84. 
 °  Trykk pil tilbake for å gå til oppsett-menyen.

•  Trykk på Tid.
 °  Trykk på Tidsformat og velg 24 timer.
 °  Trykk på pil tilbake og velg Tidssone
  Automatisk.
 °  Trykk på pil tilbake 2 ganger og deretter X for
  å gå tilbake til hovedmeny-ikonene.

•  Trykk på Kart-ikonet.
 °  2 datafelt vises øverst på skjermen. Trykk på
  venstre datafelt for å markere dette. Velg Avst.
  til best.
 °  Trykk på høyre datafelt for å markere dette.
  Velg Veipunkt ved neste.
 ° Trykk på pil tilbake for å gå tilbake til
  kartskjermen. 
 °  Trykk på X for å gå tilbake til hovedmenyen.

Nå har du foretatt noen av de viktigste innstillingene 
for å få GPSen til å fungere etter norske forhold.
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Tema 2: Litt informasjon om Garmin InReach 

InReach Mini
•   Liten og lett, 100g
•   Svart / hvitt skjerm, 128 x 128 

pixler
•   Robust
•  Blåtanntilkopling til mobiltelefon
•   Virtuelt tastatur (skjermtastatur) 

for egne tekstmeldinger

InReach Explorer
•   Fargedisplay, 200 x 265 pixler, 2,3”
•   Vekt 213g
•   Robust
•   Kart
•   Blåtanntilkopling til mobiltelefon
•   Virtuelt tastatur (skjermtastatur) 

for egne tekstmeldinger

GPSMAP 66i
•   GPS-enhet med InReach funksjoner
•   Vekt 241g
•   Fargedisplay, 240 x 400 pixler, 3”
•   Robust
•   Kart
•   Blåtanntilkopling til mobiltelefon. 
•   Virtuelt tastatur (skjermtastatur) 

for egne tekstmeldinger

Bilde av Garmin InReach 
Mini - Asle Nistad

Bilde av Garmin 66i . Jan 
G Jakobsen
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I tillegg til å være en nødsender og mottaker, bygger 
man et system rundt enheten som gjør at den også kan 
kommunisere med mobilen (via blåtann), og PCen. 

På disse har man en “portal” med kart og 
annen info som gjør at f.eks. de hjemme 
kan følge med på hvor du befinner deg, 
både som punkter og spor på kartet. 
Flere funksjoner er også tilgjengelig, 
f. eks. værmelding for der du er og på 
ønskede destinasjoner. Virtuelt tastatur 
(tastatur på skjermen) for egendefinerte 
tekstmeldinger. Man kan sende egne 
veipunkter underveis til MapShare 
(Explore)-portalen. Og fra denne siden 
kan man sende ut meldinger til e-post, 
Facebook, Twitter etc.

InReach enhetene benytter som nevnt 
ikke mobilnettverket, men Iridium-
satellittnettverket, med global dekning. 
Det betyr at det er en kostnad forbundet 
med dette systemet. Her er en liten 
oversikt over kostnadene. 

Det finnes to hovedabonnementer: ett 
for fritidsbrukere og ett for profesjonelle. 
For fritidsbrukere er det igjen to typer 
abonnement, et tredve dagers- (Freedom) 
og et 12-måneders abonnement. For 
månedsabonnementet velger du selv 
når abonnementet aktiviseres. SOS- og 
egendefinerte meldinger er inkludert i 
abonnementet, mens tekstmeldinger, 
sporpunkter og værinformasjon har egne 

priser avhengig av abonnementstype. Mer info om 
priser finnes her: https://explore.garmin.com/nb-NO/
inreach/

Det finnes flere modeller i InReach serien:

En GPS kan være et godt hjelpemiddel med tanke 
på sikkerhet og varsling når man beveger seg på tur 
i fjellet. Det heter seg at mobiltelefonen er bra å ha, 
men erfaring viser at Norge er et land 
med utfordringer når det gjelder mobil- og 
radiodekning. Mobilnettet er hovedsakelig 
ment å dekke områder der folk bor, og 
langs kjøreveier. I trange fjelldaler og oppe 
i fjellet er det ofte dårlig dekning. Både 
nødnettet (Tetra) og Sikringsradionettet er 
ment å dekke mange av disse områdene, 
men er ikke så tilgjengelig for den vanlige 
fotturist.

DNT Oslo og Omegn gikk for en tid tilbake 
til anskaffelse av ResQLink-nødpeilesendere 
ment for bruk på fellesturer. ResQLink har 
innebygd GPS for posisjonsbestemmelse, 
samt en satellittsender for å sende ut 
forhåndsdefinerte nødmeldinger. Disse 
benytter Cospas-Sarsat satellittsystem. 
Det har også blitt anskaffet noen InReach-
enheter.

InReach-enheter er en produktserie fra 
Garmin som begynner å bli populære. 
Disse benytter Iridium-satellittnettverket 
som dekker hele jordkloden. Dette er 
satellitter som overfører både tale og data. 
Noen hovedtrekk for In-Reach:
•  Innebygget GPS for 

posisjonsbestemmelse.
•  Tilknyttet GEOS-beredskapsstyrken 

(et stort selskap for nødrespons og 
overvåkning) som er tilgjengelig hele døgnet.

•  Interaktiv (toveis) SOS tekstkommunikasjon med disse. 
Det betyr bedre beskrivelse av hva som har skjedd.

•  Kan sende og motta meldinger og utveksle 
posisjoner med andre InReach brukere.

•  Kan sende meldinger på SMS og e-post.
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Vinterturledersamling på Brebua
v turleder Gerda Grøndahl

Helga 17. til 19. januar var det duket for samling 
for vinterturledere, hvorav seks av deltakerne var 
kommende vinterturledere. Turledersamlingen ble 
tilrettelagt av Peter, Henriette, Claudia og meg. Målet 
med samlingen var et faglig og sosialt fellesskap for å 
øke kompetansen, trene som vinterturledere, lære noe 
nytt, gjøre ting sammen, dele erfaringer, spise god mat 
og ha det hyggelig.

Vi kom i mål med alt sammen. Spesielt hyggelig var 
det å være «forsøksgruppe» på Brebua. Det meste 
fungerte svært bra, men overraskelsen var stor da 
vannet som rant ned i oppvaskkummen fant veien 
opp av sluket i kjelleren. Med øsekar, kluter og 
bøtte ble vannet samlet opp og båret ut. En kjekk, 
ung vaktmester fra Finse 1222 kom susende over på 
snøscooter med stakefjør rundt halsen. Han dyttet 
og dro, men det eneste som kom opp var tørkepapir 
– kloakken var og ble tett. Heldigvis skal det mere til 
å vippe turledere av pinnen. Det ble raskt iverksatt 
graving av «guttetissegroper» på utsiden, og dusjen 
ble tatt i bruk til oppvaskrom. Heldigvis var det bare 
halve kloakken som var tett, så vi hadde fortsatt en do 
og dusjer som kunne brukes.

Det er ti soverom på Brebua, to 6-sengsrom og åtte 
4-sengsrom. Fem rom i hver etasje. Vi fordelte to og 
tre på hvert rom – «tvangssammensatt» av kjente og 
ukjente. Dette lærte vi av høstens turledersamling. 
Rommene er romslige med god hylleplass og nok 
knagger, og med tidsstyrt lys og varme som automatisk 
slår seg av etter 16 timer.

I underetasjen er det tørkerom, dusjer og toaletter, i 
hovedetasjen er det universell utforming med dusj, do, 
kjøkken og oppholdsrom. Det siste er stort og lyst med 
rikelig med sitteplasser. På kjøkkenet ble det trangt 
om plassen under matlagingen, og dette kan muligens 
bli en utfordring når mange grupper skal lage mat 
samtidig.

Brebua er bra, og vi ser fram til å bruke den til 
framtidige samlinger, fellesturer og ellers når 
Finsehytta er stengt.

Det faglige påfyllet under samlingen bestod blant 
annet av planlegging og gjennomføring av dagstur, 
teori rundt hypotermi, trening med å bruke 
skredsøker og graving av nødly. De to siste aktivitetene 
ble gjennomført søndag før avreise. Midtveis kom 
det ei «trollbyge» med snøfokk og vind i 22 m/s 

styrke. Da fikk vi virkelig føle på naturkreftene. Vi 
var ikke mange meter fra hytteveggen – men den 
ble borte i snøfokket. Flere fikk erfare at snøbrillene 
fylte seg med snø på innsiden. Veldig lærerikt – og 
veldig godt å ha hytta like ved. Ei gruppe hadde gått 
på tur til Appelsinhytta men kom seg trygt tilbake til 
utgangspunktet.

Den samme trollbyga overrasket også et par med 
ei jente på 5 år. De «skulle bare» gå en tur bort til 
Finsehytta, men plutselig så de ikke veien tilbake til 
stasjonen. Da var det godt å slippe dem inn i varmen, 
gi dem en kopp varm kakao og litt sjokolade. Tre av 
våre turledere fulgte dem tilbake til stasjonen med 
jenta i pulk.

Maten har vært framifrå. Vi var en fortropp på ti som 
kom opp torsdag. På menyen sto det svinekjøtt sweet 
and sour. Fredag var det «Monicas lakserisotto», og 
lørdag ble det «Couscous à la Bruno». Rikelig med 
mat alle dagene og nok til en smakebit til lunsj dagen 
etter. Bortsett fra lørdag.

Mysteriet på Brebua
Det ideelle kjøleskapet er å sette kjeler med rester i 
snøen. Med lokket tapet godt fast så det ikke skal bli 
revemat. Det var bare det at da vår kjele med rester 
skulle tas inn til lunsj på lørdag, var den sporløst borte. 
Tilbake i snøen var et perfekt hull hvor kjelen hadde 
stått. Ingen «syndebukker» meldte seg og kjelen med 
de deilige restene var og ble borte. Ingen spor etter 
verken folk eller «kjeledyr» – men hvor har den tatt 
vegen? Det ble søkt med både spade og søkestang uten 
resultat. Hvorvidt det blir lovet finnerlønn for en 5 
liters kjele fra IKEA er ikke kjent i skrivende stund, 
men det hadde vært interessant å vite hvor den tok 
veien.

Nå sitter vi på toget tilbake til hverdagen. Takknemlige 
for at vi er turledere i DNT Oslo og Omegn og får med 
oss slike hyggelige og lærerike helger. Det motiverer 
oss til å stå på og gi det lille ekstra for at enhver tur 
skal bli en hyggelig opplevelse for turdeltakerne. Slik 
at de svarer «Ja» på spørsmålet om de ønsker å gå på 
ny tur med DNT.

Vi blir aldri ferdig utlært, også denne helga har gitt oss 
alle påfyll av kompetanse. Og det er ingen tung bør å 
bære.
Stor takk fra Gerda Grøndahl.
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Tema: Matsvinn på fellesturen?Turleder-tipset

v/ turleder Wolfgang Leister, med innspill fra 
turlederne Bruno Delafosse og Ragna Hirsch

Inspirert av NRK-serien «Matsjokket» som gikk 
høsten 2019, ønsket jeg å se nærmere på om det finnes 
matsvinn på våre fellesturer, som vi kan gjøre noe med. 
Kanskje høres dette litt søkt ut? Men nei, det er det ikke. 
Her vil jeg se nærmere på to situasjoner der det kan 
oppstå matsvinn: matpakka og tilberedning av mat på 
selvbetjeningshyttene. 

Å kaste mat under en fjelltur, uten at det er nødvendig, er 
å kaste bort ressurser. Det er flere grunner til dette. Både 
er frakten dit nesten alltid kostbar, og lagringsplassen 
er begrenset. På de fleste hyttene er det begrenset 
mulighet for å frakte mat dit. Ofte er det forsyninger 
kun få ganger i året; noen ganger er snøscooter eller 
helikoptertransport eneste mulighet til å frakte mat inn 
til hytta. Det er også respektløst å kaste mat bare fordi vi 
lever i overflod i vårt eget land.

Matpakkeplanlegging
Jeg har sett det mange ganger: Turdeltakerne smører 
det tilmålte antallet brødskiver til å ha med i nistepakka, 

nesten uavhengig av om de har tenkt på om de kan 
spise 6 skiver eller ikke. Noen turer er kanskje ikke så 
krevende, og dagen ender opp med at kun halvparten av 
skivene er spist opp. Resten går i søpla fordi ferskt brød 
neste dag er mye mer fristende enn å spise opp skivene 
fra forrige dag. Mange vil kjenne seg igjen i denne 
beskrivelsen.

På lettere sommerturer kan vi turledere oppfordre 
deltakerne til kun å smøre så mye som de mener de vil 
spise. Skulle noen trenge mer mat, kan de spise fra den 
langtidsholdbare turmaten alle bør ha med seg, så som 
nøtter, rosiner, müslibarer eller lignende. Så kan man 
justere antall skiver de neste dagene etter behov, samt 
justere antallet skiver etter hvor krevende de respektive 
etappene er. 

Ved krevende turer om sommeren og om vinteren er det 
viktig med litt ekstra mat, særlig for det tilfellet at gruppa 
skulle være nødt til å overnatte ute. Eventuelt uspiste 
skiver kan man da spise neste dag. 

At man spiser noen færre skiver enn beregnet kan skje 
den beste. Men man bør ta vare på skivene som er til 
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overs og spise disse neste dag. Derfor kan det lønne 
seg med matpakkeplanlegging: noen skiver smøres 
med pålegg som holder i to døgn, f.eks, ost eller salami. 
Brødskiver med leverpostei, fisk, servelatpølse og salater 
med majones på brødskiva ville jeg spist først, mens 
skivene med kun ost og salami holder seg vanligvis til 
neste dag. Lager du matpakken på en selvbetjent hytte, 
kan du ta med porsjonspakningene uåpnet og smøre 
brødskivene rett før du spiser dem. 

Temperaturen både ute og inne i løpet av natta har 
selvsagt mye å si for hvor holdbar en nistepakke vil være. 
Legg eventuelt den ubrukte matpakka på et kjølig sted 
når du kommer frem til hytta. Med sunt vett og bruk av 
luktesansen kan du ofte avgjøre om det er trygt å spise 
matpakka neste dag. Er det mugg på brødet eller lukter 
pålegget uvanlig, bør du selvsagt være forsiktig og kaste 
matpakka.

Snakk med deltakerne om matpakkevett når turen 
starter, men, for all del, ikke lek matpakkepoliti! 
Deltakerne har jo betalt for å være med på turen med alle 
måltider inkludert, og vil kanskje ikke like å bli påminnet 
om å spare. Men som turledere har vi jo også et ansvar for 
å snakke om alle typer «hensynsfull ferdsel». Bevissthet 
om matsvinn mener jeg faller inn under det. Å gi gode 
tips om hvilke pålegg som egner seg for å bli spist neste 
dag er heller ikke å være politi!

Mat på selvbetjente hytter
Når man ankommer en selvbetjent hytte og har installert 
seg, er det tid til å oppnevne en komité som skal lage 
middag. Hvor mange personer skal man beregne per 
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boks eller suppepose? For eksempel kan man regne med 
at en suppepose holder til fire personer. Ofte står det på 
pakken eller boksen til hvor mange personer innholdet er 
beregnet. Hva hvis regnestykket ikke går opp, og hvordan 
håndtere restemat fra allergikeren som trenger en annen 
rett? Det er ganske vanlig at det blir rester igjen. Hva skal 
man gjøre med restene? Selvsagt er bedre planlegging 
nøkkelen for å unngå at det blir noe igjen. 

Når man har rester fra middagen, kan man kanskje bruke 
noe av dette til frokost eller niste neste dag? Kan man 
lage noe av restene som frister? Ofte har restemat «feil 
konsistens», men kanskje kan man lage en slags postei 
av joika-kakerester og saus sammen med potetmel? 
Eller bruke geléplater (veier ikke mye i sekken) for å 
lage aspik av restene? Eller bruke sirupen fra desserten 
(den hermetiske frukten) som ingrediens til varm saft i 
termosen, eller til havregrøten til frokost neste morgen? 

Ofte er det ikke nok kar eller fat tilgjengelige for å kunne 
lagre restene over natta. Kanskje kunne man ha med 
noen plastbokser med lokk, slik at man kan ta med 
restene til neste dag? Eller ha med noen rester med 
trøndersodd eller spaghetti i tomatsaus i den låsbare 
plastboksen. Og kanskje ta med en spork for å kunne 
spise fra plastboksen? Mulig at noen av deltakerne vil 
finne dette besynderlig, men unødvendig matsvinn vil 
være et dårligere alternativ. Kanskje burde alle deltakere 
ha med en slik plastboks eller to?

Jeg syns vi alle bør tenke på om vi kan bidra til litt mindre 
matsvinn enn det som høyst sannsynlig skjer i dag. 
Herved er oppfordringen gitt til å komme med kreative 
løsninger – det er bare å sende inn til redaksjonen!

Matrast i Fødalen: Jan Gunnar Jakobsen
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Referat fra Turledermøtet 22. november i Friluftshuset
av turleder Kari-Janne Lid

Tema for kvelden var redningstjeneste og en orientering 
om Røde Kors hjelpekorps. 

DEL 1 – Informasjon om redningstjenesten
Politibetjent Øyvind F. Aaboen fra Innlandet 
politidistrikt, Lom lensmannskontor, holdt et 
interessant foredrag om temaet. Lom lensmannskontor 
ligger i tilknytning til de store fjellområdene på 
Østlandet med nærhet til Jotunheimen, Reinheimen, 
Dovrefjell, Rondane, Breheimen og Sunndalsfjella. De 
er ofte ute på redningsoppdrag og samøver med andre 
profesjonelle og frivillige aktører.

Mål for kvelden var å øke turlederes kunnskap om 
redningstjeneste, få innsyn i politiets innsatsledelse 
ved redningsaksjoner, øke bevissthet rundt 
viktigheten av felles situasjonsforståelse og forstå 
bedre sin egen rolle ved en redning.

Redningstjeneste krever et godt samvirke mellom 
offentlige og private samt frivillige aktører. 
Hovedredningssentralen (HRS) har det overordnede 
ansvaret ved redningsaksjoner. Koordinering skjer 
direkte fra HRS, evt av lokal redningssentral (LRS) som 
er operasjonssentralen i alle politidistriktene.

Situasjonsforståelse: innhente informasjon som bidrar 
til at situasjonsforståelsen blir så lik virkeligheten 
som mulig – felles situasjonsforståelse mellom 
redningsmannskaper og melder er svært viktig. 

Tips og råd:
• Vær alltid sikker på egen posisjon
• Husk refleksvest i sekken
• Registrer telefonnumrene til gruppens deltagere i 

forkant av turen.
• Informér politiet om hvilke ressurser du/gruppa har 

som kan være viktige
• Nødpeilesender er sterkt anbefalt

Mental forberedelse:
• God planlegging og risikovurdering i forberedelsene 

til turen kan være avgjørende hvis ulykken skjer.
• Bruk tid med medturleder/gruppa til å diskutere caser.
• TØUT – «taktisk øvelse uten tropp» – 

scenarietenkning

DEL 2 – Informasjon om Røde Kors 
Hjelpekorps (RKH) i Oslo
Kjell Andre Ringdal ga oss en introduksjon i 
oppgavene til Røde Kors Hjelpekorps (RKH). For å 

blir medlem i RKH i Oslo er det vanlig å gå veien fra 
å være frivillig, deretter aspirantopptak og kursing 
innen søk og redning. Det er 18-års grense på kurs. På 
disse kursene læres ulike søksformer i forhold til ulike 
situasjoner RKH blir tilkalt. Det er politiet som kaller ut 
RKH. I Oslo har de en bakvaktordning.

RKH Oslo har gode systemer for debrief/defuse, og 
det er opp til det enkelte medlemmet å takke nei til 
oppdrag de ikke ønsker å utsette seg for, f.eks søk 
etter suicid/antatt døde personer. Aktuell litteratur: 
«Nasjonale retningslinjer for redningstjeneste – søk 
etter savnede personer på land».

Gode råd:
• Ikke gi medisin til turdeltagere, med mindre AMK har 

klarert dette eller personen på forhånd har informert 
om sykdom og gitt tydelig instruks om dette.

• Nedkjøling (hypotermi) kan skje svært raskt. Prøv å 
holde pasienten varm.

• Ved hjertestans bruk hjertestarter, om du har tilgang 
til en.

BANAK-Metoden:
• Ha alltid med plastsekk og teip i sekken for å kunne 

lage fuktsperre rundt den skadde.
• Ha alltid med liggeunderlag, sovepose og vindsekk/

fjellduk.
• DNT Oslo og Omegn har kjøpt inn flere 

«dampsperresekker». Vinterturledere som har 
fått opplæring i Banak-Metoden kan få låne disse. 
Se også https://nettbutikk.redningsselskapet.
no/produkt/ascomedic-ms-emergency-bag-fz-
forstehjelpspose/

Nedkjøling (hypotermi) 
er reduksjon av kroppstemperaturen. En person 
regnes som nedkjølt (hypoterm) når kroppens 
sentrale organer har en temperatur lavere enn 
35 grader. I sykehus kan såkalt terapeutisk 
hypotermi brukes som behandling, for eksempel 
for å bedre overlevelsen etter hjertestans. Ved 
aksidentell hypotermi (for eksempel etter ulykker) 
er nedkjølingen utilsiktet. Ved en ulykkesutløst 
skade vil den forulykkede som regel bli inaktiv, og 
kan bli liggende mot et kjølig underlag. Eventuelt 
opprevet tøy og blottlagt hud vil medføre enda 
raskere nedkjøling.
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Referat fra Turledermøtet 21. januar 2020 
v/ turleder Claudia Hak

Innledningsvis presenterte Thor Håkon Fladsrud og 
Helene Øygardslia et nytt turkonsept som DNT Oslo 
og Omegn er i ferd med å bygge opp under seksjonen 
Nærfriluftsliv – «Tilrettelagte turer» til personer med 
nedsatt funksjonsevne. 6-8 turer skal settes opp i perioden 
april–november. Hvem vil være turleder på disse turene? 
Nærturledere kan bidra til å skape en sosial arena for 
folk med funksjonsnedsettelse. Spesiell vekt må legges 
på planleggingen og turbeskrivelsene som er tilpasset 
funksjonsnivået. Se i rubrikken «Notiser» for mer 
informasjon.

Dagens tema var «Sporløs ferdsel»
Henriette Kampesveen ga en introduksjon som belyste 
ulike aspekter av sporløs ferdsel. Noe av det mest åpenbare 
er søppel. Nedbrytningstiden til ulike typer søppel 
som havner i naturen er lang (se https://miljostatus.
miljodirektoratet.no/globalassets/miljostatus/bilder/avfall/
nedbryting-hvorlangtid.pdf). Selv om søppel er av naturlig 
opprinnelse, f.eks. en epleskrott, vil den være synlig i 
naturen i flere måneder. Spesielt i den karrige vegetasjonen 
på fjellet vil nedbrytingstiden være lang. Kort oppsummert 
vil vi prøve å ikke etterlate oss mer enn eget fotavtrykk. 

Men hva er sporløs ferdsel egentlig? Rundt bordene og 
etterpå i plenum ble det diskutert hvilke eksempler vi 
har på temaet. Et sammendrag av de ulike aspektene i 
forbindelse med sporløs ferdsel er gitt nedenfor:
• Bål: Hvor lager man bål? Bruk etablerte bålplasser. 

Bruk medbrakt ved eller grener som ligger på bakken 
istedenfor å skade trærne. Slukk bålet og dekk det godt 
til etter bruk.

• Grupper: Snakk med turgruppen om sporløs ferdsel, 
evt. bruk litt tid i pausene til å plukke søppel. I hvert fall 
skal det ikke ligge igjen søppel når gruppen går videre. 
Gruppene på fellestur bør ikke være for store (dette er 
vanskelig å få til med noen av nærturene).

• Søppel: Ta med alt søppel, eget søppel og plukk den 
man finner på tur, ha alltid med en ekstra plastpose. Be 
evt. deltagere på fellestur om å ta med pose. 

• Sti: Ikke lag flere stier, gå på rekke. Nærmarka i Oslo 
er populær og bruken av nærmarka er høy (f.eks. 
Sognsvann). Hold deg på merkede/eksisterende stier. 
Respekter hvis stier blir lagt om. Stier blir lagt om for 
eksempel for å beskytte dyrelivet (reinsdyr, fugler, etc.). 
Bruk av oppdaterte kart hjelper.

• Gjørme: På gjørmete passeringer kan det være 
fristende å gå rundt og grise til alt rundt, men dagens 
utstyr tåler å gå gjennom, dvs. gå på etablerte stier. Finn 
steiner eller «dusker» i gjørmen å gå på.

• Husk samtidig at naturen har en evne å reparere seg 
selv!

• Barn: Barn bør ikke brekke grener, forstyrre dyr, osv., 
lær barn å ta vare på naturen. «Ikke røre, bare se».

• Dobesøk: Relevant på alle slags turer. Det er litt 
avhengig av turen hva som er anbefalt, f.eks. grav 
etterlatenskapene ned eller dekk dem godt til. 
Dopapiret kan samles og brennes (men det finnes 
områder der det ikke er lov til å brenne pga. brannfare), 
ta med dopapiret.

• Hengekøye: Bruk trevennlige, dvs. brede, bånd til å 
feste hengekøyen.

• Telt: Vurder hvor teltet skal settes opp (på stein, gress, 
grus).

• Sykling: Det er en ny utfordring med mer sykler 
i marka. Sykkelturer skaper mye erosjon. Det er 
foreløpig ikke noe svar om hva som gjelder bruk av 
sykkel i marka. 

• Regelverk: Sjekk regelverket for området turen skal gå. 
Informer også turdeltakerne om de gjeldende reglene. 

• Arrangementer: På større arrangementer i marka 
anbefales det å fronte sporløs ferdsel og motivere til 
søppel-dugnad. 

• Planlegging: God planlegging av mat og utstyr hjelper 
til å unngå å skape for mye søppel.

• Varder: Det trenges ikke flere varder!
• Dyr: Respekter dyrelivet, hold avstand. Ikke skap for 

mye lyd. Ha kontroll på eget dyr. Velg egnet sted til å 
oppbevare maten, matrester, etc.

Liv Arnesen – Lærer, polfarer, eventyrer, turleder i 
Bærum turlag – tok over etter pausen og fortalte, med 
bilder og med videoer, om noen av ekspedisjonene sine. 
Siden barndommen hadde hun drømt om en ekspedisjon 
til Sydpolen. Hun samlet mye erfaring som turleder på 
ski og til fots på Svalbard og da hun krysset Grønland på 
ski, før hun i 1994 ble den første kvinne som gikk alene og 
uten støtte til Sydpolen. 

På ekspedisjonen til Mount Everest måtte hun snu på 
grunn av høydesyke, og når noen snakker om nederlag er 
hun helt uenig, hun overlevde jo! Der er også pedagogiske 
opplegg knyttet til Liv Arnesens ekspedisjoner. Målet 
for ekspedisjonen langs elven Ganges, var for eksempel 
å utdanne ungdom med hensyn til tilgang til rent vann. 
På sporet av Thor Heyerdahl for noen år siden, var Liv 
Arnesen med på Kon Tiki 2. Ekspedisjonen hadde også 
som formål å forske på vann og miljø. Da flåten gikk i 
oppløsning, ble det dessverre ikke helt sporløst ferdsel.
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NOTISER
Bruk av lakenpose/sengetøy på betjente 
hytter
DNT OO har valgt å innføre krav om bruk av 
lakenpose/sengetøy på våre betjente hytter som et 
tiltak for å motvirke (føre-var prinsipp) spredning av 
eventuelle skadedyr. Alle de betjente hyttene tilbyr 
leie av lakenpose/sengetøy dersom man ikke selv har 
med dette.

Turlederrabatt i nettbutikken
Flere turledere lurer på hvordan man kan få 
turlederrabatt i nettbutikken. Det er to muligheter: 
Enten kan man bestille i nettbutikken som et 
vanlig medlem, skrive i kommentarfeltet at man 
er turleder og skal ha turlederpris. Deretter betaler 
man med kort til medlemspris, og differansen 
krediteres. 

Alternativt kan man legge varene man ønsker å 
handle i handlekurva og sende en print-screen på 
epost (ev. skrive i eposten hvilke produkter man 
ønsker å kjøpe) og faktura/leveringsadresse til 
dntbutikken@dntoslo.no. Så faktureres varene som 
legges klart til henting hos oss i Storgata 3. Varene 
kan også sendes hjem til deg.

Finsehytta er stengt sommeren 2020
Byggeperioden blir fra 20. april 2020 og fram til 
hytta ferdigstilles i løpet av 2021. I denne perioden 
blir den betjente Finsehytta stengt. Planlegger du 
en tur til den nye Brebua, må du bestille plass. Mer 
informasjon finner du her: https://www.dntoslo.no/
artikler/nyheter/18810-byggestart-pa-finsehytta-til-
varen/

Utlån av utstyr til turledere
Noen av turlederne spør om diverse turutstyr 
som alle deltakere må ha med, f.eks. sovepose, 
liggeunderlag, o.l., kan lånes ut når man skal lede 
turer. Svaret på dette spørsmålet er dessverre nei. 
Det forventes at turlederen selv har vanlig turutstyr 
med. Som aktiv turleder kan man kjøpe rabattert 
turutstyr i DNT butikken. Ekstraordinært utstyr, 
slik som InReach, kart over turområdet, osv. lånes 
selvsagt ut. 

Turer for personer med nedsatt 
funksjonsevne
Det planlegges å arrangere turer for personer 
med nedsatt funksjonsevne i 2020. Til disse 
arrangementene trengs det turledere som er med 

i både planlegging og 
gjennomføring. Ønsker 
du å stille opp, ta kontakt med 
prosjektkoordinator Helene Øygardslia på 
epost helene.oygardslia@dntoslo.no eller telefon 
481 56 661. 

Avlyste turer
Hvis turen du har blitt tildelt blir avlyst, tas 
beslutningen om dette senest 14 dager før avreise 
for turer som varer mer enn 5 dager, eller 7 
dager før avreise for kortere turer. Grunnen til at 
administrasjonen avlyser turer, kan være at det 
er for få påmeldte til turen, turen må avlyses av 
sikkerhetsmessige hensyn, det kan være snømangel, 
det kan ha inntruffet en naturkatastrofe, det er 
meldt ekstremvær eller lignende. 

Turledern(e) vil i fremtiden få en personlig 
e-post om at turen er avlyst, ikke bare en 
fellesmail slik det praktiseres i dag. Turledern(e) 
vil videre bli registrert som aktiv turleder med 
de godene turledern(e) har, med blant annet 
overnattingsbonger basert på antall overnattinger 
den avlyste turen skulle hatt.

Referater fra styremøter i turlederstyret?
Du finner referater fra både styremøtene i 
turlederstyret og fra årsmøtene på følgende 
adresse: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. 
Turlederstyret setter pris på engasjement hos 
turlederne, som oppfordres til å sende innspill til 
turlederstyret@dntoslo.no.

Saker til styret i turledergruppa
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal 
behandles av styret i turledergruppa, sendes på 
epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere 
ønsker at saken skal bli behandlet under årsmøtet, 
må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres 
tydelig i oversendelsen at det dreier seg om en sak 
som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet.

Beredskapsplanen
Beredskapsplanen skal sikre at organisasjonen 
til enhver tid er best mulig forberedt på å mestre 
krisesituasjoner som kan oppstå. Du finner 
beredskapsplanen på 
http://dntoslo.no/turlederskjema/ 
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Bli med i turlederstyret!
Ønsker du å bidra i styret til turledergruppa, eller 
vet du om en turleder du mener kan være aktuell 
for styret? Valgkomitéen starter nå arbeidet 
med å finne gode og engasjerte kandidater. 
Styret skal avspeile hele bredden i DNT OO sitt 
aktivitetstilbud, så alle typer turledere er aktuelle.
Vedtektene til Turledergruppa, med mer 
informasjon om arbeidet til styret og 
valgkomiteen, finnes på nettsiden: https://www.
dntoslo.no/turlederstyret/
Tenker du at vervet som styremedlem i 
turlederstyret kan være noe for deg? Ikke nøl med 
å ta kontakt med en i valgkomitéen ! Frist: 23. 
april.
Bente Hagen, bente.hagen@aas.vgs.no 
Stig Solberg,  stigsol@online.no
Magnus Wethal, magnus.wethal@gmail.com

AKTIVITETSKALENDER
Oppdatert kalender finner du også på 
www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ 
 
Februar 
7-15 ............ Vinterturlederkurs
7-10 ............ Vintersamling for sommerturledere
12 ............... Ambassadørkurs
26............... Turledermøte
 
Mars 
2 ................. Førstehjelpskurs, 4 timer på dagtid
20-22.......... Grunnleggende turlederkurs
25 & 27-29 .. Trygg og sikker orientering i 
 vinterfjellet
 
April
1 ................. Turledermøte
21 ............... Nærturlederkurs
22 ............... Ambassadørkurs
25 ............... Fjellmedisinkurs, 15 timer
27 ............... Førstehjelpskurs, 4 timer
 
Mai
5 ................. Nærturlederkurs
7 ................. Turledermøte
8-10 ............ Grunnleggende turlederkurs
13 ............... Aktivitetslederkurs
18 ............... Førstehjelpskurs, 4 timer
26............... Vårens vakreste eventyr, Nesodden
27 ............... Nærturlederkurs
 
Juni
5-6 ............. Grunnleggende turlederkurs
26-28 ......... Trygg og sikker orientering i marka
 
August
6+7-9 ......... Trygg og sikker orientering i 
 sommerfjellet
15 ............... Fjellmedisinkurs, 15 timer
17-22 .......... Sommerturlederkurs
 
September
4-6 ............. Grunnleggende turlederkurs
16 ............... Aktivitetslederkurs
 
Januar 2021
29-31 .......... Vintersamling for vinterturledere, 
 Brebua

Rondane, foto Monica H. Langen
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan 
Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Sverre 
Tvinnereim og Ragna Hirsch 
Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig 
Solberg og 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
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere 
er Claudia von Gostomski, epost: 
claudia.gostomski@dntoslo.no Tlf: 94 83 77 81

Og slipp så den ærlige bamse til fjells
og ens ikke bondens besværing.
Liver han opp med sin gråbrun pels
så gi ham en sau til fortæring

Theodor Caspari (1853 - 1948)

Foto: Hilde Løken Magnussen - Skarvheimen


