


Leder
Kjære turledere.
«Vil denne pandemien aldri ta slutt»? Det er snart to år siden
Norge stengte ned og kastet oss alle inn i usikkerheten. Samtidig
var de mest optimistiske av oss helt sikre på at det gikk over i
løpet av et halvt års tid. Optimismen har jeg enda, og etter tre stikk
i armen med vaksine senker jeg skuldrene og engster meg ikke for
å bli smittet. Det jeg IKKE ønsker er at jeg skal være den som
smitter andre.
DNT ønsker ikke å komme i søkelyset for å ha spredd smitte.
Derfor er også smittevernsreglene strenge og de er til for å
overholdes. Vi skulle så gjerne delt ut og fått noen klemmer, men
det er tryggest å begrense seg til litt albuegnikking. Det som IKKE
er smittsomt, er å sende et stort smil og noen oppmuntrende ord til
hverandre. Gjør det! Vi trenger det alle sammen.
I midten av februar er det planlagt både vinterturlederkurs og vintersamling for
sommerturledere. Det er en drøm å «ha Fondsbu for seg selv» under disse arrangementene
så vi som skal være med krysser fingrene for at dette ikke ender i koronafella.
Det er satt opp flere kurs/samlinger for at dere turleder skal bli kjent med hvordan det skal
administreres og gjennomføres frivilligdrevne turer. Meld dere på disse slik at dere blir
fortrolige med og trygge på å arrangere turer både i nærområdet og i fjellet. Det er også lagt ut
turer fra administrasjonen som dere kan melde inn ønsker om å være turleder på.
Turlederstyret har blitt gode på å gjennomføre digitale turledermøter, men nå ser vi veldig fram
til at disse kan bli fysiske. Vi håper også at det i år kan bli et «Vårens vakreste eventyr» med
vandring langs kyststien på Nesodden. Turlaget der står klare til å ta oss imot og guide oss
rundt.
Enn så lenge må dere nyte vinteren – eller det lille som er av den. Vi savner snø og hvite
vidder, men vinteren er enda ung.
Hilsen Gerda Grøndahl
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn



Redaktørens hjørne

Kjære medturledere!
Velkommen til dette nye nummeret av Turleder’n. Redaksjonen kan tilby referater fra de siste to
turledermøtene, der det viktige temaet rundt den nye turmodellen for frivillig-drevne turer ble
diskutert. I Turledertipset i dette heftet fortelles det om Andreas sin metode å finne ut om en hytte
er ledig, en funksjon som kommer godt med til å planlegge frivillig-drevne turer.
Redaksjonen ønsker å gi dere et godt bilde av det som rører seg i turledergruppa, men til dette
kunne vi trenge flere frivillige som bidrar med tekster til Turleder’n. Referatene i denne utgaven ble
laget på bakgrunn av video-opptak, da redaksjonens medlemmer var forhindret til å delta. Send
gjerne tekster til redaksjonen som dere anser til å være viktig for oss turledere.
På vegne av redaksjonen
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n
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Turledermøter digitalt
Det planlegges fortsatt å gjennomføre hybride turledermøter i en tid fremover, dvs både fysisk og
digitalt i den grad dette lar seg gjennomføre. Lenker til møtene vil bli annonsert via e-post når
tidspunktet for møtene nærmer seg. Møtene blir også annonsert i Mobilise som Nyhetsmelding.
Temaene for noen av møtene er ikke bestemt i detalj ennå. Følg med på annonseringene i andre
kanaler. Følgende møtedatoer er planlagt:

● Onsdag 16. mars kl 1800. Møtet vil finne sted i Bystua DNT Sørenga og digitalt. Dette
møtet vil fortsette med samme tema som forrige turledermøte. Vi vil vise praktiske
eksempler på hvordan lage en (frivilligdreven) tur.

● Torsdag 19. mai kl 1800. Tema for dette møtet er orientering om DNT Oslo og Omegn sin
satsing på vannaktiviteter.

Husk kjørereglene for gjennomføring av digitale og hybride møter:
● Klikk på lenken i god tid før møtet starter (vi er på 15 min før møtet og svarer gjerne på

tekniske spørsmål).
● Du behøver ikke å ha programmet Teams installert for å kunne delta via PC. Du kan åpne

lenken i nettleseren. Velg å delta anonymt dersom du ikke har Microsoft-konto.
● For å delta via mobiltelefon eller nettbrett må du laste ned Teams appen.
● Hvis ingenting annet fungerer kan du delta ved å ringe inn telefonnummeret som er angitt i

møteinkallingen (kun lyd). Husk møtenummeret.
● Husk å dempe mikrofonen når du er i møtet (din mikrofon vil være dempet når du kommer

inn i møtet).
● Still spørsmål og gi kommentarer i chatten eller rekk opp «hånden» for å få ordet.
● Husk å slå på mikrofonen mens du snakker (og demp den etterpå).

Ledige turoppdrag sommer 2022
Nå har vi lagt ut turlederoppdrag på DNT-turene for voksne og senior i fjellet sommeren 2022.
Disse turene er satt opp av administrasjonen og er ferdige turpakker. Vi mangler kun trivelige og
gode turledere før alt er på plass.
Totalt finner dere 30 DNT-turer for voksne, inkludert seks seniorturer 60+.
De ledige sommerturene i fjellet finner du under «Oppdrag» i systemet. Der finner du mer
informasjon om oppdraget, og du kan melde din interesse for å delta som frivillig. Behovet er i
hovedsak to turledere pr oppdrag.
Legg merke til oppmøte- og avslutningssted på turene. Du må komme deg fram på egenhånd og
bestille reise selv til/fra disse.
Når du har meldt deg til et oppdrag, kan du endre dette helt fram til påmeldingsfristen som er

21. februar kl. 17.00.
Håper du finner en DNT-tur du ønsker å lede. Logg deg inn her https://dnt.mobilise.no/mobile/

Viktig informasjon
● Husk å velge en tur etter evne og kompetanse.
● På alle vinterturer i fjellet er det obligatorisk med tilstrekkelig sovepose, vindsekk, spade og

liggeunderlag per turleder.
● Deltakerne skal noen dager før tur/kursstart få en informativ e-mail fra deg som er

turleder/instruktør.
● Som turleder/instruktør skal du skape turfellesskap og involvering av deltakerne underveis.
● Bruk våre sjekklister som du har fått utlevert på turlederkurs aktivt før og under turen.

(https://www.dntoslo.no/turlederskjema/).

https://dnt.mobilise.no/mobile/
https://www.dntoslo.no/turlederskjema/


Du kan nå selv endre din interessemelding på et oppdrag
Vi har nå lagt til ny funksjonalitet i Mobilise som gjør at du kan endre på interessemeldingen etter å
ha meldt interesse for et oppdrag. Dette gjøres ved å klikke på det aktuelle oppdraget som ligger
under meldt interesse. Du kan gjøre følgende:

● Du kan melde deg av oppdraget helt, slik at det ikke lenger står som meldt interesse på
dette oppdraget.

● Du kan endre svar på spørsmålene som ble svart på da du meldte interesse.
● Du kan endre på kommentaren som er gitt.
● Du kan endre på ditt rolleønske.

Merk at endringer kun kan gjøres frem til påmeldingsfristen går ut. Etter dette kan du ikke gjøre
endringer lenger.
Husk at dette systemet er nytt for oss også, så gi beskjed om det er noe dere lurer på eller
informasjon som mangler. Håper mange av dere finner interessante oppdrag og melder interesse!

Ordninger for frivillige i DNT OO
Utgiftsrefusjon – så du får dekket dine kostnader

● Alle nødvendige innkjøp knyttet til oppdraget som frivillig i DNT OO refunderes via
refusjonsskjema.

● Nødvendige reisekostnader til oppdrag dekkes (forutsetter rimeligste alternativ).
● Kjøregodtgjørelse for nødvendig kjøring til oppdrag dekkes etter statens satser (det

oppfordres til samkjøring).

Forsikringer – så du er trygg dersom noe skjer
● Alle frivillige i DNT OO er forsikret gjennom felles ansvars- og yrkesreiseforsikring i DNT.

Tilgang til hyttene – så du kan bli bedre kjent med tilbudet
● Gratis overnatting (losji) for alle frivillige på foreningens selv- og ubetjente hytter – i marka

og på fjellet (bestilles via egen bestillingsside for frivillige).
● Alle frivillige har mulighet for inntil 5 gratis årlige overnattinger (losji) på foreningens

betjente hytter (bestilles via eget skjema).

Rabatt i butikk – så du får tilgang til det friluftsutstyret du trenger
● 30 % på veiledende pris for alle frivillige i DNT butikkene i Oslo. 25% via bestilling i

nettbutikk.
● Spesielle rabattkampanjer for frivillige kommuniseres ut via Frivilligsystemet.

Kompetanse – så du får mulighet til å lære og utvikle deg som frivillig
● Vi tilbyr ulike kurs for våre frivillige, noen har åpen påmelding og andre må det søkes om

plass.
● Å delta på nødvendige kurs for å utøve rollen som frivillig skal ikke koste penger.
● Kursene er målrettet mot frivillige som ønsker å tilegne seg mer kunnskap for å utøve sin

rolle.

Samlinger – så du kan delta i det sosiale og det faglige felleskapet
● Det arrangeres både samlinger på tvers av frivilliggruppene og for den enkelte gruppa.
● Samlinger for frivillige arrangeres uten deltakeravgift.
● Samlinger legges til foreningens egne arenaer/hytter når dette er mulig.



Profiltøy – så du kan synliggjøre at du er en DNT ambassadør
● Frivillige bruker i hovedsak eget turutstyr når man er på oppdrag.
● For å synliggjøre at man representerer DNT får alle frivillige tilgang til ett profilplagg og

tøymerker som kan festes på ulike plagg.
● Alle frivillige kan også handle med rabattert pris (40-50%) i DNT kolleksjonen som lanseres

en gang i året. Og det lages egne produkter for frivillige med særlig rabatt.
På de neste sidene finner du mer utdypende informasjon om hvordan de ulike ordningene
fungerer.

Hvem gjelder vilkårene for?
● Alle vilkårene er personlige og gjelder for alle aktive frivillige i DNT Oslo og Omegn fra

januar 2022.
● En aktiv frivillig er en frivillig som er registrert i Frivilligsystemet (Ikke alle frivillige i turlagene

er registrert i systemet ennå, så i påvente av det gjelder egne lister over frivillige i
turlagene.) og som har deltatt på en aktivitet (oppdrag, kurs, samling eller annen aktivitet i
kraft av sin rolle som frivillig) i løpet av de siste 12 månedene.

● Ordningene skal gi gode rammer for de frivillige og er ikke erstatning for lønn.

Kurs for frivillige
● Vi tilbyr ulike kurs for våre frivillige. Noen har åpen påmelding og andre må man søke om

plass.
● Å delta på nødvendige kurs for å utøve rollen som frivillig i DNT OO skal ikke koste penger.
● Kursene er målrettet mot frivillige i DNT OO som ønsker å tilegne seg mer kunnskap for å

utøve sin rolle som frivillig i foreningen.
● Alle kurs for frivillige tilgjengeliggjøres i Frivilligsystemet eller via ditt turlag.
● Noen aktiviteter krever kursing for deltagelse som frivillige. Andre aktiviteter krever ikke

kurs.

Hyttebooking for frivillige
● Gratis overnatting (losji) for alle frivillige på foreningens selv- og ubetjente hytter, i marka og

på fjellet. Ved forhåndsbestilling bestilles dette via egen bestillingsside for frivillige (lanseres
15.januar). Dette gjelder ikke hytter som må bookes som hel enhet.

● Alle frivillige har mulighet for inntil 5 gratis årlige overnattinger (losji) på foreningens
betjente hytter (må bookes via eget skjema). Skjema finner du i Frivilligsystemet (eller ved
å kontakte ditt turlag). For å benytte disse overnattingene må det forhåndsbookes.

● Merk at det kan være enkelte datoer eller arrangementer på hyttene hvor det ikke er mulig
å benytte seg av denne ordningen.

● Overnattingen gjelder kun for den frivillige selv. Ved forhåndsbestilling må bookingrutinene
for frivillige følges. Øvrige i reisefølge må betale etter gjeldende satser.

● Våre hytter er populære, og det er derfor viktig at du som frivillig følger foreningens
avbestillingsregler. Du kan bli belastet for avbestillingsgebyr dersom bookingen ikke
avlyses i tide. Husk at DNT hyttene er en viktig del av medlemstilbudet til DNT OO og at du
som frivillig er en ambassadør for foreningen.

● Bestillingsrutinene for frivillige må benyttes for å få tilgang til kostnadsfri overnatting. Det er
ikke mulig å få dekket utgifter til overnatting i etterkant av oppholdet.

● Alle øvrige kostnader (kost og reise) dekkes av den frivillige selv med mindre man er på
oppdrag for DNT OO og da gjelder egne rutiner for dette.

● Overnattingene på betjente hytter må brukes innenfor gjeldende kalenderår og kan ikke
overføres til annet år.

Rabatt i DNT-butikken for frivillige
● 30 % rabatt på veiledende pris for alle frivillige i DNT-butikkene i Oslo. 25 % rabatt på



veiledende pris ved kjøp i nettbutikk.
● De frivillige kan bestille fra DNTs kleskolleksjon som lanseres en gang i året, dette

kommuniseres ut via Frivilligsystemet (eller via ditt turlag).
● Spesielle rabattkampanjer for frivillige kommuniseres ut via Frivilligsystemet (eller via ditt

turlag).
● Frivillig ID vises i butikk ved å vise profil i Frivilligsystemet eller ved at du henviser til

turlaget du hører til.
● Rabattene er personlige for våre frivillige og kan kun benyttes til kjøp til eget bruk.
● Vi oppfordrer alle våre frivillige til å ta vare på eget utstyr og reparere fremfor å kjøpe nytt.

Bruk av nettbutikken for frivillige
● Alle frivillige med rabattkode vil spare 25 % på nesten alle veiledende priser i nettbutikken.
● Gjeldende kode er 0322D*21T og den er gyldig frem til 1.mars. Ny rabattkode

kommuniseres ut via Frivilligsystemet (eller via ditt turlag).
● Veiledning for bruk av kode: https://www.dntbutikken.no/bruksanvisning
● Logg inn eller lag en personlig bruker med din egen e-post og postadresse. Gå til fanen

«Min Side» i kundesenteret. Fyll inn rabattkoden i kunde- gruppe-feltet (Rabattkodefelt).
Logg ut og inn igjen. Vips så har du alle fordelene i nettbutikken.

● Merk at den røde Medlemsprisen alltid er gjeldende pris for varen.

Utgiftsrefusjon og forsikring for frivillige
● Refusjon, utlegg og kjøregodtgjørelse håndteres via eget skjema. Dette finner du i

Frivilligsystemet eller via ditt Turlag.
● Alle frivillige i DNT OO er forsikret gjennom felles ansvars- og yrkesreiseforsikring i

Gjensidige Forsikring.
● Forsikringen gjelder organisert felles dugnadsarbeid eller arrangement i regi av DNT.
● Erstatningen kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand og invaliditets- og

uføregrad. DNT jobber med å bedre vilkårene i forsikringen, og vi gjør oppmerksom på at
det ikke er alt som dekkes.

● Kontakt randi.sunde@dnt.no tlf 916 15 744 for registrering av ulykke/uhell. Gi også beskjed
til din kontaktperson i DNT Oslo og Omegn.

Dersom du har spørsmål til ordningene for frivillige i DNT Oslo og Omegn så kan du henvende deg
til din kontaktperson i administrasjonen eller til ditt lokale turlag.

Skøyteglede på Langen.  Foto: Jan Gunnar Jakobsen



Referat fra Turledermøtet 15. november 2021
v/ Jan Gunnar Jakobsen og Wolfgang Leister
Turledermøtet 15. november var et hybrid møte, både fysisk i Bystua på DNT Sørenga og digitalt
på Teams. Alle av redaksjonens referatskrivere var forhindret fra å delta på møtet pga. jobbreiser.
Derfor er dette referatet basert på opptaket av møtet.
Gerda ønsket velkommen og presenterte de nye styremedlemmene. Glenn Menkin presenterte
deretter den nye modellen for frivilligdrevne turer og bakgrunnen for denne. Det å drive
turvirksomhet krever betydelige ressurser. For å styrke denne delen måtte man omorganisere.
Som et eksempel står 50% av sengene ledige i åpningstiden til de betjente hyttene. I følge
medlemsundersøkelsen ønsker medlemmene å lage sine egne turer, og da gjerne med
overnatting. Å forenkle booking av overnatting/senger vil være en måte å fylle de tomme sengene
på og øke belegget på hyttene, uten at dette krever arbeid fra Aktivitetsavdelingen og turlederne.
For å styrke utviklingen av hytter og ruter på fjellet ble det gjort endringer i organiseringen av
administrasjonen. 81% ønsker å lage egne turer, og det er også mange som ønsker kurs. Dermed
kan man med mindre kapasitet levere et tilbud som etterspørres, og dette er en tydelig kobling til
konseptet frivillig organiserte turer. Aktivitetsavdelingen skal lage færre turer, samtidig som det skal
satses på å gi barn, unge og fjellsport et tilbud. Det var veldig mange turer til voksne som er
betalingsvillige, men det var også et behov for de andre gruppene.
I 2019 begynte man å snakke med vandregruppa, de hadde ikke blitt stimulert til å ha turer på
fjellet. Så hadde man en pilot med turer, og man har tenkt å utvikle dette videre. Pandemien har
satt en pause på dette, men i januar 2021 ble dette presentert for ledergruppen i administrasjonen,
og i mars lagt frem for turlederstyret. Nå er man i gang med versjon 2. Poenget med det nye
konseptet er å lage et system som frister deltakerne til å gå på tur ved å lage sin egen tur.
Det ble stilt spørsmål og diskutert rundt hvilken type turer administrasjonen skal lage, og hvilke
turer er det best at turlederne lager. Er det noen typer turer som krever mer kunnskap og
kompetanse å lage enn andre, og er noen typer turer, f.eks. turer med baseopphold, enklere å lage
for turlederne? Dette vil bli prøvd ut gjennom 2022-sesongen, og en vil få erfaring på dette
området.
Firmaturer for DNT sine støttespillere er en av mange muligheter som prøves ut og som det
muligens skal bygges videre på. Dette gir økt omsetning for hyttebestyrerne og foreningen. DNT
har over tid drevet med flere oppgaver og aktiviteter enn det som er hovedformålet. DNT skal
legge til rette for enkelt friluftsliv, og ikke være et reisebyrå. Det er mange som henvender seg til
DNT med at det er økonomiske barrierer for å delta på aktiviteter. Selv om det er mange betalende
voksne, så er det også mange unge og barn som ikke har råd og som skal ivaretas, så kanskje har
man priset seg ut av markedet. Den nye modellen vil ikke ha store økonomiske barrierer. Det ble
også nevnt at noen av turene hadde kun få deltakere, slik at dette ikke var økonomisk bærekraftig.
Det ble kommentert fra salen at turledere med litt erfaring enkelt kan lage turer allerede nå, men
siden turene gjennomføres i regi av DNT, er det flere organisatoriske og praktiske momenter som
må være tydelige; påmelding og betaling av turen, ansvarlig for selve turen, kompetansekrav til
turlederne. Alt dette må være klart, slik at turlederne kan være komfortable med å lage og
gjennomføre turer.
Glenn minnet om at foreningen ikke er administrasjonen, men består av alle medlemmene og
deriblant turlederne. Administrasjonen skal støtte de som lager frivillige turer, mens det er
turlederne som har kompetansen for hvordan turene skal være. Det koster foreningen å lage turer.
Han minnet på at det er et turledergode at administrasjonen lager turer som turlederne ikke
behøver å planlegge selv. Videre ble det sagt at DNT Oslo er en tredjedel av medlemsmassen i
DNT. Turer planlegges på ulike måter i foreningene, og turplanlegging handler veldig mye om
kultur. Det ble nevnt at det kan bli større mangfold av rimelige turer med den nye modellen, slik det
ble f.eks. i Bærum turlag.
Det ble kommentert at flere turledere nå kan komme til å «takke for seg». Turplanlegging tar mye



tid, det er uvant og noe omstendelig, og fritiden strekker ofte ikke til. Turledere har ofte ikke
kapasitet til å lage turer på toppen av en lang arbeidsuke. Som konsekvens vil man miste en del
frivillige, og det kan anses som en nedleggelse av en aktivitet. Det fryktes at dette for mange kan
bety en nedtrapping av turledergjerningen.
Det ble spurt fra publikum om det skal lages en “turkomité” for turlederne; alle turlag har sin egen
løsning for å lage turer. Glenn svarte at det foregår et arbeid om organisasjonsdemokratiet i
foreningen som ikke er avsluttet. Noen frivillige grupper har vedtekter (f.eks. turledergruppa), mens
andre ikke har det. Denne gruppen vil konkludere i desember, før man vil planlegge videre. Det
skal også lages informasjons- og inspirasjonsbrosjyrer som ikke skal gå ut på dato med det
samme.
Til slutt ble det foreslått at planlegging av turer kan foregå i en sosial setting med
planleggingsmøter, der også bestyrere kan inviteres, lage en mal for turer på bakgrunn av tidligere
turer, osv. På denne måten vil mange med kunnskap kunne trekkes inn.

Referat fra Turledermøte 18. januar 2022
v/ Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen og Wolfgang Leister

Turledermøtet 18. januar var et digitalt turledermøte, med rekordstor deltakelse – 87 turledere
hadde logget seg på. Møtet hadde tre punkter på agendaen; info fra turlederstyret, frivilligdrevne
turer, og info/demonstrasjon om hytteoversikt til DNT sine hytter. Møtet ble ledet av Andreas
Lorentzen og Sveinar Kildal. Møtet ble åpnet av Sveinar Kildal, som presenterte kort turlederstyrets
oppgaver, som er å ivareta turlederne. I tillegg ble det orientert om hva turlederstyret hadde jobbet
med den siste tiden:

● frivillig drevne turer,
● nytt system for turledergoder,
● klagebehandling og bistand til turledere,
● sertifiseringer i forbindelse med vannsportaktiviter,
● tid og sted for turledersamlingen og turledermøter.

Sveinar minnet om bakgrunnen for frivilligdrevne turer som et kostnadsreduserende tiltak, i tillegg
til at det også er vanlig i de fleste andre DNT-foreningene. Et positivt aspekt med denne ordningen
er at vi turledere nå har større frihet til å lage og lede akkurat den turen vi selv ønsker; med kortere
tid fra idé til ferdig tur. En av ulempene er mer arbeid for noen av turlederne, samt at vi må lære
oss å bruke Sherpa. Det vil fremdeles være turer i regi av administrasjonen, men antall slike turer
blir redusert til ca. 1/3 fra tidligere, dvs. ca. 30 turer for sommeren 2022. Sveinar viste frem noen
av hans egne turer. Han kunne fortelle at han brukte noen timer på å lage turene; noen e-poster
med administrasjonen, lage en tekst for publisering i Sherpa, og til slutt kontakt med deltakerne.
Deretter tok Andreas over og viste frem noen av turene han hadde arrangert tidligere, som var
laget etter dagens modell med frivilligdrevne turer. Den ene turen var en årlig tur for nye studenter
«tulletur», der de etter en tur samlet seg til leker. En annen tur var på halloween, der de tok med
seg en projektor ut i skogen og så skrekkfilm.
Deretter ble det en god diskusjon rundt temaet. Det skal være to turledere på alle turer, og turene
skal godkjennes av enten administrasjonen eller vandregruppa. Det ble videre henvist til DNT sine
hjemmesider (https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/) når det gjelder retningslinjene for
frivilligdrevne turer og mal til turbeskrivelse som skal publiseres i Sherpa.
I den siste delen demonstrerte Andreas nettsiden som viser en oversikt med når senger på hyttene
er ledige. Dette er beskrevet i Turledertipset i denne utgaven av Turleder’n.

https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/


Turledertipset
Er du lei av å lete etter ledige DNT-hytter?
av Turlederstyret

I midten av oktober i fjor satt Andreas og hans samboer og lurte på hvor de
skulle dra på tur til helgen. Det skulle være en natt på en DNT hytte. Det sto
først om Nordmarka, for i Østmarka var det det helt klart at hyttene var
booket. Katnosdammen – nei, den var booket. Snellingen? Nei.
Råbjørnhytta? Nei. Kanskje det var på tide å se litt lengre unna.
Vollumssætra? Ingen andre i området heller? Nei. Etter ca. 30 minutter fant
de til slutt Halgutusveen, nord for Hamar.
Du har kanskje opplevd noe tilsvarende og kanskje gitt opp å finne en DNT

hytte å booke til helgen? Alt var bedre før som de sier. Før kunne vi jo bare møte opp! Andreas er
ikke som alle andre. Han lar slike ting irritere, kanskje litt for mye, og neste onsdag sitter han i
lunsjen på jobben – på hjemmekontor – og tenker at det må være en bedre måte å finne hytter.
Han snoker litt på bestillingssidene til noen ulike hytter og får en idé.
Den helgen hadde han litt tid og setter seg foran pc-en og starter å programmere. Et par timer
senere har han et lite verktøy som sjekker en lang liste med DNT-hytter og ser om de er ledige.
Verktøyet skriver oversikten til et Excel-dokument som han har på pc-en og kan sjekkes før
helgens tur. Den påfølgende mandagen legger han ut et Excel-dokument på turledergruppa på
Facebook og spør om det er andre som også syntes dette var en god ide. Denne posten ble en av
de mest likte og kommenterte postene på gruppa på lang tid. Mange turledere likte det de så og
tok til orde for at dette kanskje bør bli en fast ting på DNT sine sider, og at det hadde vært veldig
fint om han kunne legge det ut ukentlig.
Rundt en uke
senere, og en
kveld eller to
senere med litt
programmering,
har Andreas
igjen oppgradert
systemet sitt.
Denne gangen
snakker det med
et nettbasert
Google-docs
regneark som
alle kan besøke
og bruke.
Dokumentet
oppdaterer seg
ca. en gang i
timen mens
pc-en hans er på, så helger og ferier kan det godt hende at det ikke skjer noe.
Andreas presenterte denne løsningen på turledermøtet 18. januar og håper at den kan hjelpe
mange andre turledere og medlemmer til lettere å kunne finne en hytte å booke for helgen.
Turlederstyret ønsker denne løsningen velkommen og håper han kan holde liv i den frem til DNT
får laget noe tilsvarende. Prøv ut løsningen og kom med tilbakemeldinger! Sjekk ut løsningen selv.
Spørsmål om løsningen kan sendes til: andreas.p.lorentzen@gmail.com.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yWiKSriyWDgJNoIclXuu6M0ZyyRQL-YCwZxDJpQwXCA/
mailto:andreas.p.lorentzen@gmail.com


Notiser
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 fra 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.

SMITTEVERNTILTAK PÅ TURER OG HYTTER
Smitteverntiltakene fra myndighetene og DNTs nasjonale standarder for besøk av hytter og
deltakelse på turer er det viktig å være forberedt på. På hyttene vil det være oppslag for hvordan
man oppfører seg på hytta. Våre turledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe alle å få en
tur som ikke i hovedsak er preget av Covid 19, men av turopplevelsene i en romslig og trygg
atmosfære.

INFORMASJON OM STYRET OG VEDTEKTER.
Mer informasjon om styret og vedtekter finner du her: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/

NETTSIDE FOR TURLEDERE
Hold deg oppdatert om kommende kurs og aktiviteter, nyttig dokumentasjon og informasjon om
covid-19. Følg linken: https://www.dntoslo.no/turledergruppa/

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET 2022
Styret har bestemt at neste turlederhelg finner sted fra 23.-25. september 2022. Vi kommer med
mer informasjon om område og hytte når det har blitt bestemt. Hold av datoen!

KLAGEBEHANDLING OG BISTAND TIL TURLEDERE
Mer om dette temaet finner du her: https://www.dntoslo.no/klage-og-bistand/

NYE MEDLEMMER I TURLEDERSTYRET
Velkommen til Sveinar Kildal og Andreas Lorentzen til styret for Turledergruppa. Mer om de nye
styremedlemmene kan du lese i det forrige nummeret (nummer 3/2021) av Turleder’n, som du
finner på https://www.dntoslo.no/turledern/

TURLEDERKURS
Vi har begynt å legge ut flere turlederkurs på nettsiden, ta gjerne en titt!

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL KURS, MØTER OG SAMLINGER
Du finner nå invitasjon og påmelding til kurs, møter og samlinger for frivillige i frivilligsystemet!
Tidligere har kurs møter og samlinger blitt kommunisert i ulike kanaler. Nå samles alt og publiseres
i frivilligsystemet under modulen «invitasjoner». Ved å trykke på «invitasjoner» kan du melde deg
på relevante kurs, møter og samlinger for rollen din som frivillig. Link til invitasjoner:
https://dnt.mobilise.no/mobile
Fremgangsmåte: Klikk deg inn på «Invitasjoner» og deretter på kurset, møtet eller samlingen du
ønsker. Her finner du dato, tidspunkt, oppmøtested, påmelding og mer detaljert informasjon.
Kontaktinformasjonen til den ansvarlige finner du nederst på siden. Hvis du allerede er en del av
en frivilliggruppe, vil du få et varsel når det legges ut kurs, møter og samlinger rettet mot din
gruppe. Generelle kurs, som er for alle frivillige, vil du ikke bli varslet om.
Ta kontakt med infosenteret om du har spørsmål til frivilligsystemet.Tlf.: (+47) 22 82 28 00 / E-post:
info.oslo@dnt.no

https://www.dntoslo.no/turlederstyret/
mailto:turlederstyret@dntoslo.no
mailto:turlederstyret@dntoslo.no
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dntoslo.no%2Fturlederstyret%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BM6Urh0iJp8L3O2_-460YdzMe6AGdg022pY_nonZyF-t1Fc0GD_l_aIA&h=AT3q3gokLMIRVJ1DoKc5FQidte6wdE3sVBRpcdVjY2HPcyLsRL3Whu95V9QMlvZE2W4o4n2P8J9g7vYmI0KvbFtirrQ1jqHoOojuzWWjpir_lXTeMqKV72TgfTF2GEcEpDer
https://www.dntoslo.no/turledergruppa/
https://www.dntoslo.no/klage-og-bistand/
https://www.dntoslo.no/turledern/
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Dikt og bilde

Foto: Hilde Løken Magnussen

Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dnt.no)
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette
Kampesveen, Sveinar Kildal og Andreas Lorentzen.
Sekretær: Claudia von Gostomski.
Valgkomitéen 2022: Magnus Wethal (leder), Anne Johansen og Sverre Tvinnereim.

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@dnt.no Tlf: 40 40 44 64
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