
 
 Informasjonshefte for turledere/instruktører - Del 2 - gjelder for Fjell voksne  

 
2.1. Vilkår og goder for turledere  
 
Turleder har fri reise og fri tur. Turleder får dekket reise på billigste måte fra/til hjemsted til 
startsted/sluttsted for turen mot framlegging av billetter vedlagt reiseregning, maks kr 2400.-. 
Reiseregningsskjema ligger på www.dntoslo.no/turlederskjema .  
 
Aktive turledere vil oppnå følgende fordeler:  
• 1 overnattingsbong per turdag på overnattingsturer på fjellet som organiseres av 
administrasjonen.  Verdibongene kan du benytte selv eller gi dem bort til hvem du vil, familie, 
venner og lignende. Bongen gir deg gratis overnatting på DNT Oslo og Omegns 
selvbetjent/ubetjent – hytter og 90% rabatt på betjente hytter (med unntak av 
Kobberhaughytta) eller 100% rabatt på dagsleie av en kajakk ved framvisning av våtkort (fra 
2019). 
 
• Turlederrabatt i Tursenteret i Storgata det året du er aktiv turleder for DNT Oslo og Omegn. Vi 
gjør oppmerksom på at dette er et gode som gis turledere for eget bruk som følge av slitasjen 
dugnadsoppdrag og nødvendig turerfaring påfører egne klær og utstyr, og rabatten er ikke gyldig 
for gaver/kjøp for familie og venner. Produktinfo og kjøp av varene kan gjøres på 
dntbutikken.no. Man får da medlemspris, men noterer i kommentarfeltet at man skal ha 
turlederpris og henviser til hvilken tur du har/skal lede. Eventuelt kan man sende mail til 
dntbutikken@dntoslo.no eller komme innom Tursenteret i Storgata 3. Henvis til hvilken tur du er 
leder for når du bestiller. 
 

•Rabatt på Oslo Sportslager, Løplabbet og Sportsnett. Framvisning av medlemskort 

 

•Turlederpris (10 % rabatt) på fellesturer, kurs, kajakk: 
A. som deltaker på en fellestur, kurs eller kajakkkurs organisert av DNT OO og  
B. for én person (i familie eller nær venn av turleder) som deltaker på turlederens egen 

fellestur 
 

•Alle turlederkurs som gjennomføres vil refunderes med 1/3 per turlederoppdrag. Det vil si at 
man vil sitte igjen med en gratis turlederutdannelse dersom man leder 3 turer etter hvert kurs 
man deltar på. Dette gjelder også våre førstehjelpskurs for turledere. 
 

•All reise til og fra turstart (den rimeligste reisemulighet) - turslutt og mat tilknyttet turen dekkes 
av DNT Oslo og Omegn ved innlevering av reiseregning i etterkant av turen. Reiseregning leveres 
ut ved hver tur, og det er derfor opp til hver turleder å ta vare på kvitteringer og levere dette inn 
etter turslutt. 
 
NB! Disse godene gjelder kun for turledere som stiller opp på frivillige oppdrag. Instruktører og 
turlederoppdrag med lønn har nettopp lønn som gode, og er derfor utelatt disse ordningene. 

 
 



2.2. Instruks for turledere  
 
1. Turleder fungerer som DNT Oslo og Omegns representant på turen. Dersom turen er satt opp 
med flere ledere, bestemmer DNT Oslo og Omegn hvem av dem som skal være ansvarlig leder.  
 
2. DNT Oslo og Omegn skal gi turleder detaljert informasjon om turopplegget. Dette er særlig 
viktig på mer krevende turer.  
 
3. Turleder skal ved turens begynnelse gi en alminnelig orientering om turopplegget. Han/hun 
samler gruppen hver KVELD og gjennomgår neste dags rute samt evaluerer dagens tur. Ta 
kontakt med bestyrer på hytta for å få oppdatert informasjon om neste dags rute (kvisting, broer 
etc).  
 
Turlederen bør opplyse om:  
a) Planlagt rute, turens lengde, om lende, hva slags vær og føreforhold gruppen kan vente seg og 
om tidspunkt for avgang.  
 
b) Nødvendig og hensiktsmessig utstyr/bekledning utstyr/bekledning. På sommertur er det 
minst: liggeunderlag og vindsekk. På vintertur er det i tillegg spade og sovepose.  
 
c) Dersom turopplegget må endres, bør deltakerne rådspørres. Turlederen må legge fram 
konkrete alternativ. Det er lederen som fatter den endelige avgjørelse.  
NB! Vi viser for øvrig til en flott huskeliste - "Gjennomgang av tur" som du finner på 
www.dntoslo.no/turlederskjema  
 
4. Turleder skal så godt han/hun kan vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til 
den enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener 
bør stilles for vedkommende tur, kan nektes videre deltakelse.  
 
5. Turlederens vesentligste oppgave under turen er til enhver tid å ha gruppens sikkerhet og 
trivsel for øyet.  
 
6. Turleder er pålagt å sørge for en forsvarlig gjennomføring av turen. Han skal følge det program 
som DNT Oslo og Omegn har satt opp, såfremt dette ikke medfører særlig fare for deltakere pga. 
skader blant gruppens deltakere eller leder(e), uvær, rasfare eller uventede hendinger.  
 
7. Turleder skal til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, vanskelig terreng 
eller når lederen ellers finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Under slike forhold kan 
det være praktisk at lederen utpeker en eller flere av deltakerne til å ta teten og noen til å passe 
på køen. Dette gir lederen mulighet til å bevege seg fritt i gruppen og hjelpe til der det er 
nødvendig. Men husk at dette ikke er noen ansvarsdeling, bare en praktisk ordning.  
 
8. Deltakere som ikke vil gjennomføre en tur, men f.eks. returnere til en hytte innen rimelig 
avstand fra denne, kan gis tillatelse til dette på eget ansvar, når dette etter lederens mening er 
forsvarlig.  
 
9. Turfølget må ikke dominere på hyttene. Husk at gruppen ikke har krav på særbehandling 
framfor andre gjester.  



10. Turlederen skal sende en turlederrapport til DNT Oslo og Omegn umiddelbart etter turens 
slutt. Rapportskjema blir sendt turlederne elektronisk til de som har e-postadresse, og skal 
besvares snarest mulig. Spesielt er DNT Oslo og Omegn interessert i forhold som kan få 
betydning for andre og senere turer. Dersom det er skjedd uhell under turen, skal det skrives 
detaljert redegjørelse (se siste punkt i rapporten)  
 
11. På breer og i eksponert terreng gjelder samme sikkerhetsrutiner som på bre- og 
fjellsportkurs. Lederen skal kontrollere at innbinding i tau er gjort forsvarlig. Lederen må selv ha, 
eller sørge for at andre i taulaget har og kan bruke det nødvendige sikringsutstyr som turens 
vanskelighetsgrad tilsier.  
 
12. Turleder på sommerturer må ha med seg liggeunderlag og sovepose i tillegg til følgende 
sikringsutstyr fra DNT Oslo og Omegn: vindsekk, sovepose og førstehjelpspose. På vinterturer må 
også følgende utstyr medbringes: spade og sondestang. Hvis behov kan turleder få med seg 
ekstra utstyr fra kontoret hvis deltaker mangler nødvendig utstyr.  
 
13. Av hensyn til eventuelle redningsaksjoner må endringer av oppsatt rute meldes til 
hytteverter på den hytte man går ut fra eller skriftlig beskjed legges igjen på selv- og ubetjente 
hytter. Vesentlige endringer av ruten og meldinger om alvorlige uhell skal gis til DNT Oslo og 
Omegns administrasjon snarest mulig.  
 
14. Du må sørge for at du har nødvendig kompetanse innenfor førstehjelp. Å ha gjennomført et 4 
timers førstehjelpskurs for nær- og grunnleggende turledere og et 16 timers førstehjelpskurs for 
sommer- og vinterturledere er obligatorisk for alle turledere, og kunnskapene bør jevnlig 
oppdateres (minst alle 4 år). Ta alltid med førstehjelpsutstyr og husk at det er ikke lov å 
medisinere deltakerne, siden turlederen ikke er helsepersonell med en åpen delegering fra en 
lege. Turlederen kan ha med medisin til eget bruk (ordinert av og i samråd med fastlege). Skulle 
Turlederen komme i en situasjon der de "må" medisinere andre, så må de konferere med AMK 
først, uten unntak.  Turleder er til en hver tid ansvarlig for å ivareta sikkerheten for hele 
gruppen. Turleder må til en hver tid ha god oversikt.  Dette gjelder både i forhold til hvor 
deltagerne befinner seg, og deres fysiske og psykiske tilstand. 

 
2.3. Annen informasjon  
Viktig å lese informasjon som deltakerne må sette seg inn i: 
https://www.dntoslo.no/viktiginformasjon/turer/  
 
Se all nyttig informasjon og skjemaer for turledere her:  
https://www.dntoslo.no/turlederskjema/  
 



 
Gråhøgdbu en kald vinterferie, brrrrrrrr…… 


