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LEDER
HUSK STIEN I FRILUFTSLIVETS ÅR
Friluftslivets år 2015 (FÅ15) ble innledet med 
arrangementer over hele landet den 13. januar. FÅ15 
er en del av nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
som Klima- og miljødepartementet presenterte 
i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt 
arrangert i 1993 og i 2005.

Målsettingen er at året skal gi varige resultater 
i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 
av befolkingen og være med på å gi friluftsliv 
økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet 
om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke 
bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle 
i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og 
barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet 
prosjektleder for FÅ15. Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets 
fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging 
og gjennomføring av året. Norsk Friluftsliv ble stiftet i 1989 og er en 
paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i landet med over 722 
000 medlemskap og 4600 lokale lag og foreninger. Ikke overraskende er DNT 
den største friluftslivsorganisasjonen med over 250.000 medlemmer fordelt på 
57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. 

Norsk Friluftsliv sitt formål er å fremme det naturvennlige friluftslivet og 
allemannsretten, og styrke medlemsorganisasjonenes arbeid med å gjøre 
friluftsliv tilgjengelige for folk flest. DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve 
glede i naturen, nå og i framtiden og arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Altså 
godt innenfor den overordnede målsettingen, med god margin. Vi er med!

I anledning FÅ15 håper jeg alle turlederne engasjerer seg litt ekstra og bidrar 
til å lage en gedigen folkefest i naturen. Bruk den røde turlederjakka og vær en 
synlig ambassadør for foreningen vår. Du kan bidra med begeistring, stolthet, 
engasjement, interesse, kunnskap og forståelse og la andre se på friluftslivet på 
en ny måte. 

Derfor minner jeg om DNTs verdier, oppsummert i STIEN, som ligger til 
grunn for vårt tilbud til de som er med oss på tur. Turglede i regi av DNT skal 
oppleves som:
• Spennende: DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
• Troverdig: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
• Inkluderende: DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de  
 som ikke kjenner oss fra før.
• Enkelt : Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
• Naturvennlig: DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være  
 naturvennlig.

Godt nytt aktivt turår! - Stig Solberg
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TURLEDERMØTE – tirsdag 12. mai
Tema: «Abid Raja, ambassadør for Friluftslivets år!» Abid er stortingspolitiker og en ivrig friluftsmann og 
ønsker å dele sine tanker om friluftslivet med oss. Han har følgende å si om nøkkelrollen det neste året:

«Det er en ære å bli spurt om å være ambassadør. Kan vi med et litt kjente fjes gå foran som gode 
rollemodeller er det flott å kunne bli brukt til det. Jeg håper min egen deltakelse i naturen kan smitte over 
på andre! Folkehelse er viktig, og friluftsliv forebygger ikke bare livsstilsykdommer som for eksempel hjerte- 
og karsykdommer og diabetes, men har også dokumentert 
effekt mot depresjon. Å være ambassadør for noe som skaper 
lykkefølelse i folks liv er utelukkende en takknemlig oppgave!»

Foredragsholder: Abid Raja, stortingspolitiker og ambassadør 
for Friluftslivets år.

Etter pausen:
Tema: «Reelle caser fra vinterturer 2015» 

Ordstyrer: Stig Solberg, turleder og styreleder i turledergruppa

Turlederstyret forbereder noen reelle caser på problemstillinger 
som typisk oppstår på fellesturer. Casene vil diskuteres i mindre 
grupper. Et kort oppsummert forslag presenteres fra gruppene 
om hvordan de ville løst casen og forslag til korrigering og 
sikring. Dette som en øvelse i erfaringsutveksling.

Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgaten 3. kl. 18.00, tirsdag 12. mai 2015

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTE 
18.-20. september
I år skal vi ligge fast på selve flaggskipet blant DNTs hytter, Gjendesheim, vakkert beliggende ved foten av 
Besseggen. Alle turledere uansett tilhørighet er velkommen med eller uten ledsager.

FREDAG 18/9: REISE TIL GJENDESHEIM
Avreise med ekstrabuss fra Sandvika kl 16:00 til Gjendesheim. Ankomst kl. 20:30 og middag kl 21:00.

LØRDAG 19/9: TUR VED GJENDESHEIM
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Vi legger opp til både krevende og lettere turer. Et alternativ 
kan være «Jo-stigen» og et annet «langs Gjende».
Årsmøte kl 18:00-19:30 før middagen kl 20:00. Bestyrer vil fortelle om hyttas historie senere på kvelden. 

SØNDAG 20/9: TUR VED GJENDESHEIM OG REISE TIL OSLO
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Et alternativ kan være «Knutshø» og et annet «Veslfjellet og 
Bessvatnet rundt». Spisepause og dusj på Gjendesheim kl 16:00-17:00.

Vi tar ekstrabuss fra Gjendesheim – Oslo bussterminalen (stopper på Sandvika og Lysaker). Bussen kjører fra 
Gjendesheim kl 17:00; ankomst Oslo bussterminal ca. kl 22:00

Pris: Kr. 1 676.- inkl. reise t/r Oslo. Kr. 1 116.- fra/til Gjendesheim.
Tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr. 320.- da reisen er sponset. 

Påmelding: Meld deg på direkte via nettet, turnummer 10691 eller send e-mail til cvg@dntoslo.no, 
«Førstemann til mølla».
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Vinterens Vakreste Eventyr, onsdag 4. mars
«Vinterens Vakreste Eventyr» organiseres for første 
gang. Alle turledere, uansett gruppetilhørighet, ønskes 
velkommen med på tur i Nordmarka.

Turstart: Vi møtes på Sognsvann T-banestasjon kl. 16.01. 
Ta T-bane linje 6 mot Sognsvann.

Turen: Vi går lysløypa fra Sognsvann til Ullevålseter, 
5 km. På Ullevålseter koser vi oss med suppe og 
rundstykker. Ullevålseter er opprinnelig seter til Ullevål 
gård som engang lå der Ullevål sykehus ligger i dag. 
Ullevålseter har vært i Oslo kommunes eie siden 1900 
og har siden 1927 vært drevet som serveringsted av 

en og samme familie. Bestyrerne Gerd og Reidar Otto 
Ullevålseter har drevet stedet siden 1958. Reidar Otto 
er født og oppvokst på Ullevålseter. Han vil holde et 
foredrag om Ullevålseters historie for oss.

Vi går tilbake samme løype. De som ønsker det kan 
kjøre ned på vestsiden av Lille Åklungen og Sognsvann. 
Viktig at du har med deg god hodelykt (lysløypa går bare 
halvveis).

Påmelding: Tur 10492. Meld deg på direkte via nettet 
eller til Claudia, cvg@dntoslo.no innen onsdag, 25. 
februar pga mat. 

Vårens Vakreste Eventyr, tirsdag 26. mai
I år går turen til Gjelleråsmarka med avslutning på 
Liastua. Alle turledere, uansett gruppetilhørighet, ønskes 
velkommen med på tur i Gjelleråsmarka.

Turstart: Oppmøte på Stovner T-banestasjon kl. 16.30 
(Parkeringsmuligheter ved Stovnersenteret). ruter.no/. 

Turen: Vi tar blåmerket sti opp Kongedalen, går nord 
over Gjelleråsen og ned Liabakkene (før Tokerudtjern). 
Herfra følger vi blåstien til Liastua, 4 km. På Liastua blir 
det en hyggelig piknik og et foredrag om Liastuas historie 
(hold av 4 timer for hele turen).

Informasjon om turen: «Den Trondhjemske kongevei» 
over Gjelleråsen kalles for Oldtidsveien. Dette var en del 
av stamveien mellom Oslo og Trondheim siden tidlig 
middelalder. Traséen over Gjellråsen går fra Stovner til 
Lahaugmoen. Langs veien, som enkelte steder bør kalles 
sti, er det satt opp flere skilt (satt opp av lokale historielag 
samt av Universitetets oldsaksamling) med historiske 
opplysninger. Vi finner blant annet gravminner fra 
bronsealderen, festningsverk fra Karl XIIs tid, tufter av 
gamle husmannsplasser og minner fra siste verdenskrig. 
Veien er grei å gå, men i et smalt skar som heter 
«Kongedalen» er det noe steinete, så der er det greit med 
solid fottøy. 

Trafikkregulering: Ved den skarpe svingen på toppen 
av bakken var det et le kalt Bjellele, Svinge-le eller 
«Solingle». Frem til 1800-tallet sto det en skigard på 
dette stedet med et le over veien, og en stor klokke ved 
leet oppe og en klokke nederst i bakken. Skulle noen fare 
med kløv eller slede gjennom Kongedalen ringte de alltid 
med klokken for å varsku de som kom den andre veien. 
Veien her var så smal at bare én hest med kløv kunne 
passere av gangen. Den som ringte i klokka først fikk 

kjøre først. At det var nødvendig med enveiskjøring den 
gangen skjønner også vi etter å ha tråkket oss opp denne 
smale Kongedalen. På begge sider av veien kan vi se noen 
steinrøyser. Men disse steinhaugene er akkurat det de er, 
verken forsvarsverk eller gravrøyser. Det er rett og slett 
steiner som er blitt ryddet vekk for at folk skulle kunne 
bruke hjulredskap på begynnelsen av 1700-tallet. På 
midten av 1700-tallet ble trafikken så stor at veitraseen 
her, som ble beskrevet som vanskelig, ble vurdert 
lagt om. Men en kan kanskje undre seg over hvorfor 
tømmer og varer ble fraktet denne veien i stedet for at 
Glommavassdraget ble benyttet til benyttet til fløting og 
vare/persontrafikk med båt. 
Liastua er en stor, flott tømmerhytte som ligger like ved 
Stovner og Vestli. Hytta eies av Høybråten og Stovner 
idrettslag og driftes av Seniorgutta tilknyttet idrettslaget. 
Stedet har utviklet seg til å bli et fritidssenter som alle 
kan bruke både sommer og vinter. Tett på hytta ligger 
Liabakken med alpinbakke, tilpasset de yngre utøverne, 
og akebakke. Det er fin naturlekepark ved hytta, og like 
bak stua går den historiske Oldtidsveien som ble brukt av 
pilegrimer på vandring til Trondheim. 

Pris: gratis, DNT Oslo og Omegn inviterer.

Påmelding: Tur 10609. Meld deg på direkte på nettet. 
Påmelding innen fredag 19. mai pga mat.

Annet: Aktivitetsavdelingen byr på reker og loff, og god 
drikke. Ta med egen kopp, kniv og tallerken. Vi spiser 
utendørs, uansett vær.

Kart: Turkart Oslo Normarka 1:50 000. Sjekk ut.no for 
oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår 
Turinformasjon eller i Nettbutikken.

Utstyr: Gode sko og klær etter vær.
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GPS-kurs sommer 30.-31. mai
Helgen 30.–31. mai er det GPS-kurs for nybegynnere og helgen 6.-7. 
juni er det GPS-kurs for viderekomne. Turlederne Wolfgang Leister 
og Gunnar Sevåg vil innvie deg i GPS’ens hemmeligheter med teori 
og praktiske øvelser. Nybegynnerkurset er for deg som ønsker å 
kunne bruke GPS for navigering mens du er på tur. 
Kurset for viderekomne tar for seg planlegging av turer på PC, 
dataoverføring til og fra GPS, samt bearbeiding av egne turdata etter 
en tur. Gå inn på www.dntoslo.no tur nr 10655 hhv. 10656, les mer 
og meld deg på.

NY – Kart og kompasskurs for 
turledere, 5.-7. juni 
Nytt kurs for turledere: Kart- og kompasskurs, 5.-7. juni. For å fremstå 
som en trygg turleder er det viktig å være god i kart og kompass. Og 
for å være god i kart og kompass kreves det erfaring og aktiv bruk over 
tid. Det legges opp til en ettermiddag med teoretisk gjennomgang i 
bruk av kart og kompass og to dager med varierte praktiske oppgaver. 
Velkommen til to aktive dager ute i naturen! Turnummer: 10600. 
Påmelding via nettet eller på epost til cvg@dntoslo.no.

Vandregruppa

NYTTÅRSFORSETT FOR TURLEDERE
Det er ikke lenge siden nyttårsaften. Mange av dere har kanskje noen nyttårsforsetter? For eksempel om å 
være mer fysisk aktiv, være mer ute, treffe nye mennesker, bidra mer i lokalmiljøet ...? Heldigvis kan alt dette 
oppnås samtidig, rett og slett ved å være turleder. Og ved å være «enda mer turleder» enn du var i fjor, så får 
du enda mer av alt dette.

Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv, og målet er å oppnå varige resultater 
i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen. Lokal aktivitet i nærmiljøet er et viktig 
satsningsområde. Dette er derfor en gyllen mulighet for ekstra synlighet, satsing og tilrettelegging for 
aktivitet.

Margrethe Assev, leder i aktivitetsavdelingen, oppfordrer de frivillige grupperingene i DNT Oslo og Omegn 
til å markere Friluftslivets år, både ved å lage egne turer/aktiviteter og bidra på arrangementene i regi av 
adminstrasjonen. For som hun sier: «Vi er faktisk helt avhengige av dere frivillige for å få skikkelig schwung 
over dette året».

Vi oppfordrer alle turledere til å «lede en ekstra tur eller to» i 2015. Det er over 500 turledere i DNT-Oslo 
og Omegn så dersom vi tar denne utfordringen kan det bli mange flotte nye turer. Og ikke bare vent på at 
administrasjonen skal lage turer de ber om turledere til. Foreslå og lag en tur selv da vel!

Vi ønsker derfor alle turledere som leder turer for voksne til å komme på turplanleggingsmøte i regi av 
vandregruppa tirsdag 24. februar kl 18:00 i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3, 3. etasje. Noen fra 
aktivitetsavdelingen vil også delta.

Se nettsiden for mer informasjon: www.dntoslo.no/activity.php?ac_id=59006 
Velkommen!

Kursdeltakere setter opp GPS-mottaker. 
Foto: Wolfgang Leister 

Vinteridyll på Sæteren gård. 
Foto: Wolfgang Leister
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Turnr Startdato Sluttdato Navn Delt. Turl
10560 21.06.2015 25.06.2015 Pilates i fjellet - Gjendesheim 15 2
10604 24.06.2015 28.06.2015 Fjelltur for nybegynnere i Huldreheimen 12 2
10590 24.06.2015 28.06.2015 Qigong og Yin Yoga - Sota Sæter NY 18 2
10508 25.06.2015 28.06.2015 Jotunheimen Fjellfestival - les mer under tabelen 150 16
10512 28.06.2015 02.07.2015 Pilates i fjellet med mindfulness - Finse 13 3
10546 01.07.2015 05.07.2015 Trekanten i Huldreheimen 11 1
10561 02.07.2015 05.07.2015 Vestfjorddalens eldorado - Hardangervidda sør 12 1
10500 05.07.2015 12.07.2015 Hardangervidda vest 12 1
10558 06.07.2015 10.07.2015 Rondane i et nøtteskall 15 1
10552 06.07.2015 10.07.2015 Fjellsjekk Jotunheimen vest 35-45 år 18 2
10653 06.07.2015 11.07.2015 Historiske Perler i Femundsmarka 12 1
10602 08.07.2015 12.07.2015 Hatha- Yoga Asanas - nybegynnere 10 3
10504 08.07.2015 12.07.2015 Jotunheimens Perler 15 1
10494 11.07.2015 18.07.2015 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10505 11.07.2015 15.07.2015 Hardangervidda light 12 1
10503 11.07.2015 16.07.2015 Jotunheimen sør 11 1
10502 12.07.2015 17.07.2015 I hjertet av Jotunheimen 15 1
10599 12.07.2015 17.07.2015 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1
10557 12.07.2015 19.07.2015 Rondane på langs 15 1
10506 13.07.2015 16.07.2015 I Slingsby sine fotspor - Vest-Jotunheimen 16 1
10545 13.07.2015 19.07.2015 Jotunheimstien gjennom Huldreheimen 12 1
10543 13.07.2015 18.07.2015 Skarvheimens Perler 15 1
10651 13.07.2015 16.07.2015 Spreke toppturdager ved Snøheim 14 2
10629 13.07.2015 17.07.2015 Fjellsjekk i Skarvheimen 40-50 år 20 2
10603 15.07.2015 19.07.2015 Hatha-Yoga Asanas - Viderekomne 10 3
10504 15.07.2015 19.07.2015 Jotunheimens Perler 15 1
10510 15.07.2015 19.07.2015 Jubileumstur Sandhaug 14 1
10608 15.07.2015 19.07.2015 Vakre Østvidda 15 1
10550 15.07.2015 19.07.2015 Fjellsjekk Jotunheimen vest 30-40 år 30 3
10494 18.07.2015 25.07.2015 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10505 18.07.2015 22.07.2015 Hardangervidda light 12 1
10589 18.07.2015 23.07.2015 Røros - Femunden 12 1
10551 18.07.2015 22.07.2015 Sykkel-, kajakk-, bre- og fottur 12 1
10588 19.07.2015 23.07.2015 Aktiv i Breheimen, for deg fra 30-45 år 10 1
10502 19.07.2015 24.07.2015 I hjertet av Jotunheimen 15 1
10599 19.07.2015 24.07.2015 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1
10558 20.07.2015 24.07.2015 Rondane i et nøtteskall 15 1
10592 20.07.2015 24.07.2015 Toppturuke på Glitterheim 16 2
10584 21.07.2015 01.08.2015 Langtur Breheimen - Jotunheimen 12 1
10587 22.07.2015 25.07.2015 Aktiv i Jotunheimen, for deg fra 40-55 år 12 1

Turlederoppdrag – sommerturer for voksne 2015
Vi har ledige turlederoppdrag til våre turer i sommerfjellet. Nedenfor finner dere en oversikt over turene. 
Aktivitetsavdeling ber deg sende inn ditt ønske om hvilken tur du ønsker å lede. Både hovedturleder og turleder 
må ha status som sommerturleder. Hvis din sommertur i 2014 ble avlyst, nevn det når du ønsker deg tur for 
2015. Send ditt ønske til cvg@dntoslo.no

Frist 8. mars 2015!

For tematurene som Hatha Yoga og Pilates har vi egne instruktører i tillegg til DNT turleder. Det er en 
fordel at turleder er interessert i temaene. For sykkel-, kajakk-, bre- og fottur vil det være egne breførere og 
kajakkinstruktører i tillegg til turleder. Du må helst kunne lappe en sykkel.

Turer markert med grønt betyr at turen står oppført i det engelske vinterprogrammet. Turleder bør beherske 
engelsk godt, da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene. 

OBS! Les mer detaljert om turen på nettside: www.dntoslo.no og «turer og aktiviteter». Her ligger det lenker til 
beskrivelsen av dagsetappene og gradering av turen. 
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Turnr Startdato Sluttdato Navn Delt. Turl
10601 22.07.2015 25.07.2015 Bre og sykkel på Finse 16 1
10593 22.07.2015 26.07.2015 Gamle kongevei fra Dovre 12 1
10619 22.07.2015 26.07.2015 Sommer i Skarvheimen 10 1
10546 22.07.2015 26.07.2015 Trekanten i Huldreheimen 11 1
10591 23.07.2015 26.07.2015 Bretriangelet i Jotunheimen 16 1
10659 23.07.2015 27.07.2015 Fjellhistorie på Glitterheim 16 2
10555 24.07.2015 29.07.2015 Fjell, fjord, bre og dal - Breheimen 12 1
10505 25.07.2015 29.07.2015 Hardangervidda light 12 1
10503 25.07.2015 30.07.2015 Jotunheimen sør 11 1
10551 25.07.2015 29.07.2015 Sykkel-, kajakk-, bre- og fottur 12 1
10501 26.07.2015 02.08.2015 Jotunheimen Rundt 18 2
10554 26.07.2015 02.08.2015 Kremruter i Breheimen - Jotunheimen 15 1
10612 27.07.2015 31.07.2015 Fra Dovrefjell til Rondane 14 1
10558 27.07.2015 31.07.2015 Rondane i et nøtteskall 15 1
10543 27.07.2015 01.08.2015 Skarvheimens Perler 15 1
10562 29.07.2015 02.08.2015 Aktiv på Hardangervidda, for deg fra 50-65 år 12 1
10504 29.07.2015 02.08.2015 Jotunheimens Perler 15 1
10507 29.07.2015 02.08.2015 Rundt magiske Utladalen - Vest-Jotunheimen 8 1
10566 30.07.2015 02.08.2015 I Eivind Fredlaus sine fotspor - Skarvheimen 12 1
10555 31.07.2015 05.08.2015 Fjell, fjord, bre og dal - Breheimen 12 1
10594 01.08.2015 06.08.2015 Botanisk vandring på Hardangervidda 15 1
10494 01.08.2015 08.08.2015 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10505 01.08.2015 05.08.2015 Hardangervidda light 12 1
10551 01.08.2015 05.08.2015 Sykkel-, kajakk-, bre- og fottur 12 1
10501 02.08.2015 09.08.2015 Jotunheimen Rundt 18 2
10557 02.08.2015 09.08.2015 Rondane på langs 15 1
10509 03.08.2015 06.08.2015 Rake- og røykekurs på Sandhaug 12 1
10500 09.08.2015 16.08.2015 Hardangervidda vest 12 1
10501 09.08.2015 16.08.2015 Jotunheimen Rundt 18 2
10586 12.08.2015 16.08.2015 Vakre Breheimen Vest 10 1
10657 13.08.2015 16.08.2015 I villreinens fotspor - Hardangervidda 14 1
10559 13.08.2015 20.08.2015 Appalachian Mountains - Richard Cabel - privat gruppe 16 1
10595 17.08.2015 21.08.2015 Fjelltur med hund på Sota Sæter 15 1
10653 24.08.2015 29.08.2015 Historiske Perler i Femundsmarka 12 1
10493 26.08.2015 30.08.2015 Høsttur Breheimen - Jotunheimen NY 10 1
10618 27.08.2015 30.08.2015 Høsttur Skarvheimen 10 1
10612 31.08.2015 04.09.2015 Fra Dovrefjell til Rondane 14 1
10652 31.08.2015 03.09.2015 Bærtur i Femundsmarka 12 1
10546 02.09.2015 06.09.2015 Trekanten i Huldreheimen 11 1
10618 03.09.2015 06.09.2015 Høsttur Skarvheimen 10 1
10611 07.09.2015 10.09.2015 Høsttur i Rondane 16 2

Ledige turlederoppdrag på JOTUNHEIMEN FJELLFESTIVAL 25.-28. juni
Nå har du sjansen til å bli med på årets mest spennende arrangement! 25-28 juni skal vi arrangere Jotunheimen 
Fjellfestival for dem som elsker fjellet og alle mulighetene i Jotunheimen og området rundt kan by på. 2015 er 
Friluftslivets år, og DNT Oslo og Omegn markerer dette gjennom et storslått arrangement på Gjendesheim i 
slutten av juni. Små og store, spreke og mindre spreke, gamle og unge er velkommen til en innholdsrik helg. 
Vi byr på et vell av turer med turledere for alle nivåer, og kan også friste med rafting, båttur, yoga og masse 
spennende aktiviteter ute og inne på Gjendesheim. Lørdag blir det mulighet for å delta på Besseggenløpet for de 
som vil utfordre seg selv litt ekstra! Belønningen for alle blir uansett en stor fjellfestmiddag med musikk og dans 
på tunet. Det hele avsluttes med multisportkonkurransene for barn og ungdom på søndag. 

For å gjennomføre det hele er vi selvfølgelig avhengig av dyktige frivillige, blant annet turledere, aktivitetsledere 
for barna og hjelp til gjennomføring av multisportkonkurransene. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med Claudia 
på cvg@dntoslo.no. 
Frist 8. mars 2015!
Oppdraget gjelder som tilleggsoppdrag.
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Barnas Turlag 
Ledige oppdrag
Barnas turkalender er sendt alle medlemmene og det gjenstår nå å gjennomføre alle arrangementene vi tilbyr. Vi 
ønsker å ha flotte, hyggelige og friluftsengasjerende aktiviteter, og trenger god og solid bemanning av dere tur- og 
aktivitetsleder til dette. Vi har behov for alle type turledere, for spennet av typer aktiviteter er stort. Fullstendig 
informasjon om aktivitetene finner dere på www. dntoslo.no/turbo – Program – lokale turer.
Ta kontakt med Kristin Bochud, kristin.bochud@dntoslo.no

Turnr Start Slutt Ukedag Navn. Alder Maks Ledere
10567 22.6. 26.6. man-fre Barnas Fjelleir - Glitterheim født 2002-2005 40 6
10568 29.6. 2.7. man-tor Fjellturkurs for familier - Huldreheimen Fra 9 år 18 1
10569 29.6. 2.7. man-tor Seterliv i Iungsdalen Fra 6 år 20 2
10570 29.6. 3.7. man-fre Turbodager på Gjendebu Fra 4 år 40 3
10571 6.7. 10.7. man-fre Familiedager på Glitterheim Fra 7 år 40 3
10572 6.7. 10.7. man-fre Familietur i Vest-Jotunheimen Fra 10 år 18 1
10569 6.7. 9.7. man-tor Seterliv i Iungsdalen Fra 6 år 20 2
10573 6.7. 9.7. man-tor Vakre dager på Sota Sæter Fra 4 år 40 2
10574 8.7. 12.7. ons-søn Sporty dager på Bjørnhollia Fra 7 år 28 2
10575 13.7. 17.7. man-fre Glitterheim med seterbesøk Fra 5 år 30 2
10569 13.7. 16.7. man-tor Seterliv i Iungsdalen Fra 6 år 19 2
10576 14.7. 17.7. tir-fre Trolldager på Liomseter Fra 4 år 20 2
10573 13.7. 16.7. man-tor Vakre dager på Sota Sæter Fra 4 år 40 2
10577 15.7. 19.7. ons-søn Familiedager ved Olavsbu Fra 9 år 16 1
10578 20.7. 23.7. man-tor Familietur på Dovre Fra 8 år 17 1
10579 20.7. 24.7. man-fre Familietur på Hardangervidda Fra 10 år 16 2
10573 20.7. 23.7. man-tor Vakre dager på Sota Sæter Fra 4 år 40 2
10580 27.7. 30.7. man-tor Sykkel og blåis på Finse Fra 8 år 18 1
10581 27.7. 31.7. man-fre Villmarksuke i Femundsmarka Fra 5 år 20 1
10687 30.7. 2.8. tor-søn NY!Villmarksdyr og fjelltur Fra 8 år 20 2
10568 3.8. 6.8. man-tor Fjellturkurs for familier - Huldreheimen Fra 9 år 12 1
10582 5.8. 9.8. ons-søn Familiedager i Skarvheimen Fra 5 år 30 2
10583 10.8. 14.8. man-fre Turbodager på Fondsbu Fra 6 år 35 2
10690 25.sep 28.sep fre-man NY! Sjørøvertokt i Jotunheimen Fra 4 år 50 3

Ny fagsjef i Barnas Turlag: 
Maren Ekeland
Maren Ekeland, ny fagsjef i Barnas Turlag, er oppvokst i Drammen, 
men har de siste årene bodd i Oslo. Hun sier: «Jeg er fra en meget 
turglad familie og gode naturopplevelser i barne- og ungdomsårene 
har gjort at jeg som voksen har stor glede av friluftsliv og å være 
i aktivitet. Jeg er utdannet fysioterapeut og har jobbet med 
helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i 2 
kommuner. Siden september 2013 har jeg vært ansatt i DNT 
Drammen og Omegn som fagsjef for barn og unge. Der har jeg 
vært ansvarlig for aktivitetene for barn og ungdom samt større 
arrangementer for både barn og voksne. Turistforeningen er en 
fantastisk organisasjon, og jeg føler meg heldig som kan får jobbe 
fulltid her. Jeg har et sterkt engasjement for å få folk i aktivitet, 
også de som ikke tidligere har hatt noen tradisjon for friluftsliv. Jeg 
gleder meg til å ta fatt på de ulike arbeidsoppgavene i DNT Oslo og 
Omegn og å møte dere på tur.»

Ny fagsjef i Barnas Turlag er Maren Eke-
land. Foto: Tommy Østerhus
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Senior
Seniorturene i vinterfjellet: Det er ikke lenge til første skitur for seniorer starter og vi mangler hovedledere 
(vinterturleder) på turene 10485 Skitur Skarvheimen – Finse til Geiterygghytta, start 9/3 og 10487 Skitur i Jo Gjendes 
rike – Gjendesheim, start 23/3. 
Er du interessert i å lede en av disse turene ta kontakt med May-Liss Hansen.

Seniorturene i sommerfjellet er populære. Vi har i år mange spennende turer og trenger 2-3 turledere på hver 
tur. Nedenfor ser dere en oversikt over turene. 
Er du interessert i å lede en eller flere seniorturer, send inn ditt ønske til May-Liss Hansen på tlf 22 82 29 06 
eller e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no 

Ledige turlederoppdrag – SOMMERFJELLET - frist 8. mars!
Turene varer i 5 dager. Les mer om hver tur på www.dntoslo.no/senior

Turnr Dato Turnavn Ant. turledere
10672 29/6 I Vinjes fotspor - Fondsbu 2
10673 6/7 Blomstringstur i Grimsdalen - Grimsdalshytta 3
10674 12/7 Vestlandets idylliske perler - Lusterfjorden og Breheimen 1
10675 3/8 Peer Gyntspelet i Rondane - Bjørnhollia og Venabu fjellhotell 2
10675 10/8 Ville Aurlandsdalen - fra fjell til fjord 2
10677 18/8 Femundsmarka og dype gruver - Svukuriset og Røros 2
10682 24/8 Under Snøhettas krone - Snøheim 2
10683 31/8 Fjellopplevelser på Finse 2
10684 7/9 Høsttur til Iungsdalen - midt i Skarvheimen 2
10685 14/9 Jubileumstur til Skarvheimen - Geiterygghytta 2

10508 Jotunheimen fjellfestival 25/6 – 28/6
Turleder til «Seniortur og lunsj» på Gjendebu – båt t/r Gjendebu med tur i området.
Turleder til «Botanisk eldorado» – tur langs Gjende sammen med botaniker.
Les mer om turene på www.dntoslo.no

Kajakk for seniorer
10681 Kajakktur med turleder, Oslofjorden 8. juni og 11 juni. 2 turledere (en godkjent instruktør og en turleder 
med våtkort). Les mer om turene på www.dntoslo.no/senior
Er du interessert i å lede en eller begge kajakkturene ta kontakt med May-Liss Hansen på tlf 22 82 29 06 eller 
e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no

Nytt betalingssystem innføres på selvbetjeningshyttene
DNT Oslo og Omegn innfører fra driftsesongen 2015 nytt betalingssystem på alle 
selvbetjeningshyttene. Ordningen med kontant betaling avvikles fra 2015.

I forbindelse med endret regelverk fra Finanstilsynet stilles det nå større 
krav til sikkerhet rundt bruken av kort og kortnummer. Det betyr at vår 
bankforbindelse ikke lenger godkjenner at våre gjester legger igjen kortnummer 
på våre betalingsfullmakter, som igjen legges i safen på hytta. Det blir 
derfor fra sesongåpning i år innført nye betalingsblanketter på alle våre 
selvbetjeningshytter. Som gjest kan du nå få tilsendt en link for betaling med ditt 
kredittkort, eller du kan alternativt få tilsendt en e-post med faktura eller faktura 
i posten. Ordningen med kontakt betaling bortfaller fra 2015.

Det vil bli informert om det nye betalingssystemet med plakater på alle hyttene
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Friluftslivets År 2015
v/ Margrethe Assev, avdelingsleder
Kjære friluftsvenner!

Som dere alle vet, er 2015 Friluftslivets år. Men hva betyr 
det? For oss som jobber i DNT er jo hvert år Friluftslivets 
År. Målet vårt må være at 2015 skal bli det for enda 
flere – og særlig de som er helt «grønne» når det gjelder 
friluftsliv og ikke vet hvor de skal begynne. Vi skal hjelpe 
dem på veien!

DNT Oslo og Omegn har mange planer for å markere Friluftslivets År. Først og fremst har vi vært med på 
åpningen av året i Tøyenparken tirsdag 13. januar. Kronprinsen og kronprinsessen, Klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft og – ikke minst – Lyriaka og Mikkel og Reverockerne var blant dem som gjestet parken denne dagen.

Her er en oversikt over andre arrangementer og aktiviteter som er sentrale for oss i Friluftslivets År:
• Bærum Turlag hadde åpningsarrangement på Sæteren gård – der Bærums ordfører og minst en statsråd 

har overnattet i lavvo: http://www.dntoslo.no/article.php?ar_id=45381
• Kom deg ut-dagen 1. februar
• Opptur 6. mai.
• Jotunheimen Fjellfestival 25.-28. juni på Gjendesheim.
• Kom deg ut-dagen 6. september.
• Den store frivillig-festen på Sæteren gård 24. oktober.
• Flere prosjekter med fokus på nært friluftsliv, blant annet matpakketurer i ukedagene, ferskingkurs (særlig 

retta mot flerkulturelle) og de Fire Årstider: 4 aktivitetsdager som arrangeres i parkanlegg i bydeler med 
høy andel av flerkulturelle.

Vi i Aktivitetsavdelingen tar gjerne imot tips og hjelp fra andre: har du lyst til å bidra på noen av disse 
aktivitetene – eller har du andre gode ideer; meld fra! Dette blir uansett et kanonbra aktivitetsår utendørs, 
det kan vi love!

Fra åpningen av FÅ 2015. Foto: Marcel Grohmann 

Lokale Turlag

Bli turleder i et lokalt turlag
Bor du i Asker, Bærum, Eidsvoll, Nannestad, Oppegård, Nittedal, Vestby eller Ås? Vil du være med og lede 
turlagenes turer i nærmiljøet? DNT Oslo og Omegn har nå 8 etablerte turlag, som arrangerer massevis av 
flotte turer både på kveldstid og i helger. Ta kontakt med styret i turlaget dersom du vil bidra som turleder. 
Kontakinfo finner du på turlagenes nettsider, se dntoslo.no.

Kom deg ut dagen på Sognsvann. Foto: Claudia von Gostomski
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dalen, Nessetra, By-
Flaksetra, Finneflaksetra, 
Sørsetra, Rønning-setra, Knei-
kasetra, Nordsetra, Nordsetertjern, 
Øskjevallsetra, Øyersetra, Øyerseterbak-
kane, Sørumsetra, Øvre og Nedre Steinlausse-
tra, Torgsetra og Torgseterhøgda.
DNT hytta Myrseter heter fra nå av Myrsetra.

SMS TIL DELTAKERE
Vi sender ikke lenger SMS til deltakere før turstart. 
Vi kommer til å sende en e-post til alle deltakere 
hvor vi minner om «Pakkeliste» og «viktig informa-
sjon». Samtidig informerer vi om hvem som er 
turleder og at turlederen kan kontaktes ved behov 
før turstart.

DELTAKERLISTEN
Deltakerlistene til utdeling uten fødselsår som dere 
fikk før i turledermappe legges ikke lenger ved, 
dette på grunn av miljømessige årsaker.

FEHYTTA PÅ LIOMSETER
Fehytta på Liomseter ble åpnet på mandag 3. 
november (åpen fra 1.11. til 15.5.). Hytta er ei fullt 
utstyrt selv¬be¬tje¬nings¬hytte med mat og alt ut-
styr som trengs. Hytta har ti sengeplasser og ekstra 
madrasser og sengetøy, samt benk i oppholdsrom. 
Ei hytte vi håper vil blir mye brukt og som vil gi et 
større tilbud og flere innfallsporter i det fjellområ-
det vi kvister til vinterferien. Det vil nå bli mulig-
heter for rundturer fra Synstgardseter via Fehytta 
på Liomseter og Haldorbu, videre til hyttene lenger 
nord i området som tidligere har vært i det tidligere 
kvista nettverket.

NOTISER

JOTUNHEIMENBILLETTENE
DNT Oslo og Omegn selger ikke lenger Jotunheim-
billettene. På fellestur skal det brukes rekvisisjon 
istedenfor.

RUTEBUSS ELLER EKSTRABUSS ?
På reiseplanen finner du all informasjon du trenger 
for din tur. Husk at hvis det står «buss» er det 
«rutebuss» og hvis det står «ekstrabuss» er det en 
«privat ekstrabuss».

TURTID ER NÅ TURMAGASINET
Neste utgave av Turtid kommer i et nytt format og 
med nytt navn: «Turmagasinet». Innholdet i den 
blir turer, tips, bilder og spennende artikler.

SETER PÅ KART
I Hole kommune / Krokskogen har Statens kartverk 
8.12.2014 gjort vedtak om skrivemåten –seter- i 
sammensetninger med forledd og etterledd, og 
–setra som sisteledd i samsvar med norsk rettskriv-
ning og vanlig ordlagningsmønster. Vedtaket er i 
samsvar med tilrådingen fra Stedsnavntjenesten og 
med kommunens ønske. Dette gjelder: Kampesetra, 
Sønsterudsetra, Fjellsetra, Myrsetra, Nesseter-

Begge foto: Even Røhnebæk 
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inReach - Satellite communicator with GPS
Referat fra turledermøtet 18. november
v/ Kari Alvim og Sigrid Bellamy

Hvordan bruke inReach

inReach skal ligge i sekken og brukes ved 
nødstilfelle hvor det ikke er dekning på 
mobil.

Slå på ved å trykke knappen inn og hold 
den inne til det lyser grønt. (øverst til 
venstre). Slå av ved å holde knappen inntil 
den starter å blinke. Slipp da knappen.
Ved lavt batterinivå vil lampa lyse i 
røde blink hvert 3. sekund. Dersom det ikke er nok 
batterikraft til å sende beskjeder vil den røde lampa 
blinke hvert 1,5 sekund.

SOS brukes kun ved nød når hjelp trengs for å få en 
skadet person ut av fjellet.

Vi sender da posisjon og ønske om øyeblikkelig hjelp rett 
til redningssentralen. Redningssentralen i Norge vil få 
denne beskjeden og ta avgjørelser om hva slags hjelp som 
blir sendt. Ved tåke og uvær kan det hende helikopter 
blir utelukket, og det sendes da ut Røde Kors hjelpekorps 
eller hjelp fra nærmeste turisthytte. Det er et valg som 
redningssentralen tar. DNT får også beskjed om SOS-
meldingen og følger sine prosedyrer med hensyn til å 
varsle turisthytte osv.

For å sende SOS signal, låse opp (SOS lås i midten) 
og trykk på SOS knappen inntil den lyser. Den lyser 
med grønne blink hvert 3. sekund. Når det grønne 
blinklyset begynner å blinke hvert 1,5 sekund betyr det 
at meldingen er mottatt hos redningssentralen som 
formidler dette videre til DNT. Når du ser disse blinkene, 
så svarer du med å trykke på SOS knappen én gang. 
Husk å låse igjen straks etter dette.

NB! inReach må ha en åpen utsikt mot himmelen for 
å finne satellitter. Sendingsprosessen tar mindre enn 
et minutt dersom linja er klar. Det er viktig å gå ut i 
åpent terreng for best mulig kontakt.

Meldingsknappen (øverst til høyre) brukes ved 
forsinkelser og sendes til utvalgte ansatte hos DNT Oslo 
og Omegn. SMS tekst er: «Vi er forsinket – alt er OK». 
Hold knappen til det lyser. Lampa vil lyse med blink 
hvert 3. sekund inntil meldingen er mottatt.

Sporing (øverst i midten) kan settes på ved nød/
forsinkelse når det ikke er dekning på mobil, slik at 
DNT Oslo og Omegn blir oppdatert på din posisjon. 

Hold knappen til lampa lyser grønt. Den 
vil fortsette å blinke grønt hvert 3. sekund, 
inntil du stopper sporing ved å holde 
knappen inne til lyset slukkes.

Legg inReach i topplokket på 
ryggsekken slik at signalene ikke blir 
blokkert av kroppen din.

Når vi har med inReach bør turdeltakerne 
bli orientert om dette første kveld og få en 
opplæring i bruken, samt hvor den ligger 
i sekken. Dersom det skulle skje en ulykke 

med turlederen (fall e.l.) så vil deltakerne kunne være 
istand til å tilkalle hjelp. 

Praktiske erfaringer med inReach
v/ turleder Dag Paulsen

Erfaringer med inReach på fellestur med DNT Oslo og 
Omegn, Hardangervidda fra nord til sør, mars 2014. 
Like før Hellevassbu falt en av turdeltagerne på venstre 
skulder. Hun fikk kraftig vondt og klarte ikke å bevege 
armen. Hun kom fint i hus, men det var tydelig at 
overarmen var brukket slik at hun måtte hentes ut. Det 
var ingen mobildekning på Hellevassbu annet enn på 
de nærmeste toppene. Mørket og snøkav gjorde det 
uaktuelt å gå dit for å ringe. Vi valgte derfor å sende SOS 
melding med inReach. Bruksanvisningen var lettfattet 
og kort. En grønn lampe blinket som bevis at den hadde 
kontakt med satellitten, og vi visste da at meldingen ble 
sendt. Hun ble transportert ut av fjellet med snøskuter.

SOS signalet sendes til den døgnbemannede inReach-
basen i Canada. De sender meldingen videre til 
Redningssentralen i Norge og til DNT. Meldingen 
inneholder GPS koordinater slik at Redningssentralen 
vet hvor vi er.

Neste dag skulle vi videre til Haukeliseter, men måtte 
snu etter noen kilometer pga kraftig vind i mot som 
gjorde det vanskelig å holde seg på bena. Da vi kom 
tilbake til Hellevassbu brukte vi inReach for annen gang, 
med melding som går til DNT; «Vi er forsinket, alt vel». 
inReach var da satt på sporing slik at de i DNT kunne 
lese av hvor vi var.

For oss var inReach en god hjelp i en nødsituasjon på et 
sted uten mobildekning. Satellittsenderen var enkel i bruk 
og fungerte som den skulle. Toveiskommunikasjon ville 
være å foretrekke, men den løsningen med inReach som 
DNT Oslo og Omegn har kommet frem til er tilstrekkelig 
enkel, sikker og tilfredsstillende i en nødsituasjon.
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inReach spørsmål og svar 
Når skal vi bruke den, når kan vi bruke den og 
når skal vi ikke bruke den?
Det er administrasjonen som bestemmer hvilken tur 
som skal ha inReach med. Grunnen til det er at vi 
ikke har nok til alle turer og må planlegge fordeling i 
forkant av sesongen. Selvfølgelig kan turleder melde 
fra hvis han ønsker å ha med en inReach, så prøver vi 
å få det til. DNT Oslo og Omegn har tretten stykker. 
Administrasjonen ønsker å ha det enklest mulig. Derfor 
er det viktig at kontoret får dem raskt inn igjen etter endt 
tur. Behov meldes til Claudia.

Hva er rutinene for å sjekke meldinger? Hva 
skjer når vi sender melding? og hva skjer hos 
dnt hvis vi utløser SOS?
Navngitte personer i DNT vil få SMS. Disse vil formidle 
beskjeden videre og, ved behov, følge med om sporing er 
satt på. Administrasjonen får da vite om gruppen sitter 
fast, når de kommer seg videre og hvor de er på vei til. 
Det er ingen som er betalt for å være på vakt.

Blir betjent hytte varslet at gruppa ikke 
kommer (til middag) hvis man trykker på «vi er 
forsinket» meldingen?
Ja, betjent hytte vil få beskjed ved forsinkelse, slik at hytta 
ikke leter unødig.

Hvor alvorlig skal forsinkelsen være for å sende 
melding?
F.eks hvis gruppa ikke kommer til middag eller 
overnatter ute. For SOS må turleder vurdere behovet. 
Husk at SOS utløser helikoptersøk.

Når er det forventet at vi skal slå på sporing? 
hvem ser på det? Hvilke intervaller er det på 
sporing?
Intervallet er satt til 1 time. Turleder slår på sporing 
når noe alvorlig har skjedd eller når turleder ønsker at 
DNT skal følge med på hvor gruppa befinner seg. Slå av 
sporing når du får mobildekning og kan gi beskjed via 
mobiltelefon eller når gruppa kommer til målet.

Hvordan er apparatene merket slik at DNT vet 
hvilket apparat er på hvilken tur?
Det er 13 apparater, ett henholdsvis for Barnas Turlag, 
DNT Ung, Seniorgruppa, Fjellsport og driftsavdelingen. 
Så er det 8 for voksenturer, nummerert fra 1 til 8. Disse 
numrene kommer frem på SMS-meldingen. Hvis ikke 
turen er helt utenfor planlagt område kan kontoret også 
se fra posisjonen hvilken tur det er.

Hvilke rutiner har vi for batterier?
Lithium-batterier blir brukt. Batterier blir byttet av 
kontoret før vintersesongen starter. Nye batterier blir 
ikke sendt med. Siden inReach ikke skal brukes hele 
tiden skal det ikke være behov for å bytte batterier 
underveis. Turledere som ønsker det får heller ta med 
ekstra batterier selv.

Skal apparatene brukes på turer gjennom hele 
året?
Det er helårsabonnement, billigst type med 10 
meldinger inkludert. Vi bruker antall meldinger som vi 
mener er nødvendig. Dvs. inReach kan brukes hele året 
av turledere som ønsker det. F.eks. Er det hytte-til-hytte 
turer i Jotunheimen for seniorer i august, og da kan det 
være lurt å ha med apparatet.

Hvorfor er det bare lagt inn én melding, ikke 
alle 3 mulige?
‘Keep it simple’, både for turledere og DNT 
administrasjonen. Selv om det kan virke enkelt for 
oss å skille melding én, to og tre, kan det skje feil i en 
stresset situasjon. Fordi DNT har verken call-senter 
eller beredskapsvakt ønskes det en enkel prosess for 
oppfølging uten for mange varianter. DNT kan også følge 
med på sporingen, og det forteller mye om situasjonen.

Privat bruk på tur i forbindelse med Earthmate 
app.
Hvis turlederen vet å bruke Earthmate app og ønsker å 
sende en melding, f.eks til en betjent hytte eller noen 
i DNT, er det mulig. Selvsagt skal den ikke brukes til 
private formål som ikke angår gruppens sikkerhet eller 
behov.

Turledermøte, 18. november 2014

FØRSTEHJELP PÅ TUR
Når uhellet er ute er det 

viktig å være godt forberedt i 
fjellet. Husk fremgangsmåte når 

ulykke har skjedd. Som turleder skal du
 1. Ta ledelsen

 2. Skaffe deg oversikt
 3. Starte livreddende førstehjelp
 4. Varsle 112 eller 113

HUSKELAPP
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Referat fra Turledermøtet 18. november 2014 i DNT 
Oslo og Omegns møtelokale i Storgata 3, Oslo
v/Beate Heilemann

Formann Stig Solberg ønsket velkommen til de ca. 50 
turlederne som hadde møtt opp og introduserte deretter 
kveldens første foredragholder – nemlig Rolf Utgård 
fra Hvaler i Østfold, oppvokst med skøyter på både 
ferskvannsis og på sjøis.

Hvis en sjekker nettutgaven av Store Norske leksikon 
står det: «Rolf Utgård, norsk fagforeningsmann. 
Vedlikeholdssnekker i Kværner fra 1976. 1986–2002 
konserntillitsvalgt og styremedlem i Kværner. 
2002–2004 medarbeider i Fafo. Medlem av 
Landsorganisasjonen i Norges representantskap 1995–
99. Forfatter av boken Fagbevegelsens frontsoldater eller 
ledelsens løpegutter (2004), som handler om rollen som 
konserntillitsvalgt».

MEN det var som meget entusiastisk turskøyter og 
forfatter av boka «På skøyter i marka», utkommet i Oslo i 
2007 at han var invitert.

Rolf viste egne bilder. Dessverre var det noe teknisk som 
ikke ytet bildene det de fortjente, men de var fine, lell. 
Rolf er en meget ivrig bruker av turskøyter under hele 
sesongen (ca. 1/11 – 1/5), men med en stor forkjærlighet 
for den fine førjulstiden når dagene blir kaldere og 
nettene blir lengre og den perfekte krystallklare stålisen 
dekker innsjøer, småvann og pytter.

De fleste av oss tilhørere tenkte vel vårt – at med det 
klimaskiftet vi nå har kan det da ikke være mange ganger 
i løpet av vinteren det er mulig å bruke disse turskøytene! 
Men nei. Rolf og de andre 600-800 norske entusiastene 
drar på tur om det så regner eller fryser, tåka ligger lavt 
eller solen skinner.

I Sverige er turskøyting en yndet sport. 100 000 svensker 
går på skøyter, på de store innsjøene og i skjærgården. I 
Norge er det 600 – 800 personer.

Rolfs bok «På skøyter i marka», som utkom i 2007 er en 
meget god kilde til hvilke vann som spesielt egner seg for 
turskøyting. Der er det listet opp ca 180 vann, men det 
kunne være atskillig flere. De fleste av disse vannene kan 
en lett nå fra Oslo på under en time. Rolf fortsatte med 
kloke ord om sikkerhet og sikkerhetsutstyr. Hvem husker 
ikke den tragiske ulykken andre juledag i 2006 da OL-
helten Ivar Formo druknet i Store Sandungen? (Han var 
på treningstur fra Mylla til Skar i Maridalen). Iflg. Utgård 
så hadde han nok gjort det meste gæli.

Det var nok mange av oss som absolutt kunne tenke oss 
å starte med turskøyting. Skiforeningen har en egen 
turskøytegruppe (STG) som samler friluftsinteresserte 
på turskøyter i Oslo og omegn. Her kan en bli med 
i Facebookgruppen deres for diskusjonsforum og 
informasjon fra turskøyteinteresserte. STG benytter 
også det svenske nettstedet skridsko.net for å distribuere 
informasjon og kommunisere med medlemmer, se link 
under. Der kan en også lese mer om isvett og litt mer 
utdypende om sikkerhet ved ferdsel på islagte vann.
Her er nyttige sider for å komme i gang: http://www.
skiforeningen.no/marka/skoyter/ (Fra: Ski-forenin¬gens 
nettside 2015-01-26)

Etter den obligatoriske og sunne frukt- og 
grønnsakpausen hadde Sigrid Bellamy (i turlederstyret) 
og Dag Paulsen (turleder) et innlegg om inReach. 
inReach er en alarm og sporingsenhet med 100% global 
dekning. En bred dekning av inReach er tatt med et 
annet sted i denne utgaven av Turleder’n.

Møtet slutt ca. 22:00.

Tur til Gørjahytta, Foto: Trond Dale



15

Turlederintervju
Turleder navn: Torbjørn Aas
Turleder siden? Jeg har vel egentlig 
vært turleder siden jeg begynte som 
speiderleder for over 40 år siden. 
Etter det var jeg i mange år turleder i 
Ryggsekken Tur- og Selskapsklubb og 
i 2010 begynte jeg som turleder i DNT.

Type turer du leder? Sommerturer i 
fjellet, nærturer i marka hele året.

Så som fjellturleder, leder du også nærturer for 
DNT? Ja, mange! Det er slike turer jeg har mest av. Jeg 
er med i Turgruppa i DNT Oslo og Omegn, Turgruppa 
i Oppegård Turlag og har startet en Aktiv i 100-gruppe i 
Oppegård. Nærturene er etter min mening de viktigste 
turene vi har i DNT. Mitt aller første minne fra en 
DNT-tur var da jeg som barn satt ved kaffebålet på tur 
med Telemark Turistforening til Vealøs.

Hva er forskjellene på å lede en nærtur v. fjelltur? 
Jeg liker å være turleder og når jeg også leder nærturer, 
får jeg muligheten til å få flere turer. På fjellturer over 
flere dager blir vi bedre kjent, det kan skapes et sosialt 
miljø, et fellesskap. På dagsturer blir jeg ikke kjent 
med alle, da står turopplevelsen i fokus. Enkelte av 
nærturene er med overnatting, da blir disse litt mer 
som fjellturer. Turene med lokale turgrupper og lag gir 
meg mulighet til å lede så mange turer som jeg ønsker 
og få flere gode turopplevelser.

Siste tur du ledet? En Aktiv i 100-tur fra Nordstrand 
til Kolbotn.

Hvordan jobber du for å huske navn på alle i 
gruppen? Hvis det er en dagstur, gjør jeg ikke noe 
spesielt for å huske navnene. På turer over flere dager 
pugger jeg alle navnene på forhånd, så når jeg møter 
deltagerne, er det lett å huske hva hver enkelt heter.

Hvor mange grader må det være i luften og vannet 
før du bader i fjellvann? Når sola skinner og jeg er 
svett og varm, kan jeg nøye meg med 15 grader, ellers 
foretrekker jeg å ha det litt varmere.

På overnattingsturer, har du noen kveldsaktivitet 
som gir god respons i gruppen? Jeg liker å synge 
og det kan vi godt gjøre hele dagen. Etter middag og 
kveldsmøte er jeg som regel så søvnig at jeg ikke orker å 
sette i gang noen aktivitet men liker godt at deltagerne 
setter i gang noe.

Hvordan setter du spiss på maten 
på selvbetjeningshytte? Det ser 
jeg ikke på som en turlederoppgave. 
Jeg overlater heller matlagingen til 

deltagerne. Men jeg er veldig glad i 
å lage mat og må derfor noen ganger 

ta meg sammen for å klare å holde meg 
unna kjøkkenet.

Hvilke nyttig ’dings’ har du med i sekken? Jeg er 
usikker på hva du mener med «dings». Det meste av 
det jeg har i sekken kommer til nytte, enten på hver tur 
eller av og til.

Bruker du GPS når du leder fellestur? Ja, på mange 
av turene mine bruker jeg GPS. Den er et supert 
supplement til kartet. På turer over flere dager lar jeg 
den for det meste ligge i sekken for å spare batteriene, 
og tar den fram hvis jeg trenger den. Hvis turen går i et 
nærområde hvor jeg er veldig godt kjent, lar jeg GPS’en 
være igjen hjemme.

Hvor brukte du verdi-bong sist? På Fjellvang i 
Lillomarka, hvor jeg arrangerte storfamilietur. Det var 
julegave i fjor. Jeg har en bunke med bonger hjemme, 
som jeg håper å få brukt opp snart.

Favoritt turområde og/eller favoritt DNT hytte? Det 
er mange! Jeg liker meg godt i Nordmarka, Østmarka, 
på Krokskogen, i Sørmarka, på Blefjell, i Jotunheimen 
og Rondane. Lille Tømtehytta, Sigridsbu på Blefjell, 
Bjørnhollia og Fondsbu er noen av de hyttene jeg liker 
meg best på.

Annet du ønsker å få frem? Jeg er så stolt av DNT og 
veldig glad for at jeg får lov til å være turleder i en så 
flott forening, som har mye av de samme verdiene som 
jeg selv har.

Hvordan har turlederoppgaven endret seg siden din 
første tur? Oppgaven har nok ikke endret seg, men jeg 
har fått mer erfaring etter hvert og er nok en helt annen 
turleder i dag enn hva jeg var i begynnelsen. Jeg legger 
mye mer vekt på sikkerhet nå enn tidligere.

En vanskelig situasjon du har opplevd som turleder, 
og hvordan det ble løst? Noen småproblemer har 
det vært men de har latt seg løse på en grei måte. 
Heldigvis har jeg ikke opplevd noen virkelig vanskelige 
situasjoner. Bank i bordet!

Intervjuet av Sigrid Bellamy, 4. desember 2014



AKTIVITETSKALENDER
FEBRUAR
1.  Kom deg ut dagen 
14.-15. GPS kurs for viderekomne 

MARS
4. Vinterens Vakreste Eventyr 
8. Frist ønske sommertur 

APRIL
25.-26. Grunnleggende Turlederkurs 

MAI
6. Opptur
9.-10. Grunnleggende Turlederkurs
12. Turledermøte
20. Førstehjelpskurs for turledere, 6 t.
26. Vårens Vakreste Eventyr 
30.-1.6. Førstehjelpskurs for turledere, 16 t.

JUNI
5.-7. Kart og kompasskurs i marka, 
 for turledere
20. Førstehjelpskurs for turledere, 16 t.
20. Marka 24
25.-28. Jotunheimen Fjellfestival – fjellfest 
 for alle!
27. Sommerturlederkurs 

SEPTEMBER
6. Kom deg ut dagen 
18.-20. Turlederhelg 

OKTOBER
3.-4. Grunnleggende Turlederkurs 
9.-11.  DNTs UT-danningskonferanse, 
 Gjendesheim
24. Frivillighetsfest

NOVEMBER
7.-8. Turledersamling 

Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Kyrkjedøri i Skarvheimen. Foto: Hilde L. Magnussen

Elsk
Å gjev du batt meg med bast og bende:
å gjev du batt meg så bandi brende!
Å gjev du drog meg så fast til deg,
at heile verdi kom burt for meg!
av Arne Garborg (1851 – 1924) 

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, Bente Hagen, Ola 
Kleiven, Anne Langedrag

Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: 
Camilla Horten

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
Fagsjef DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furset
Gaute Dalastøyl Jensen, Marit Vidnes
Fagsjef fjell: Camilla Horten
Kari Larsen, Ellen K. Næsje, Claudia von Gostomski
Fagsjef Senior: May-Liss Hansen
Fagsjef Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund
Mari Kolbjørnsrud
Fagsjef Barnas Turlag: Maren Ekeland (fra 9. februar 
2015), Kristin Baune Bochud


