
www.dntoslo.no

Naturopplevelser for livet

ORGAN FOR TURLEDERGRUPPA
DNT OSLO OG OMEGN

NR. 1 - 2019
36. ÅRGANG



2

Nr. 1 – 2019
36. Årgang
Organ for Turledergruppa 
i DNT Oslo og Omegn

Redaktør:
Wolfgang Leister
leister@online.no
Tlf: 92 89 55 00

Bilderedaktør:
Jørgen Sundsli Gundersen
joerggu@online.no
Tlf.:95 20 53 82

Redaksjonskomité:
Beate Heilemann
Ragna Hirsch
Jon Arne Westgaard
Gunnar Sevåg
Jan Gunnar Jakobsen

Turledergruppas og 
redaksjonens sekretær:
Claudia von Gostomski 
(CvG)
cvg@dntoslo.no 
Tlf 22 82 28 00

Vår adresse:
Turleder’n
DNT Oslo og Omegn
Postboks 7 Sentrum
0101 OSLO

Redaksjonen avsluttet 29. 
januar 2019
Stoffrist til neste nummer 
er 3. juni 2019.
Neste nummer utkommer 
slutten av juni 2019.

ISSN 0805-1461
Opplag: 1300
Design/layout/kopi:
Benjamin Sats & Trykk
DA, Oslo

Forside: Urban 
vinterpadling – turledelse 
til vanns.  Foto: Svein 
Sætre.

LEDER 
Kjære turledervenner
Godt nytt turår alle sammen. Det er visst en 
diskusjon rundt dette: Hvor lenge er det «stuereint» 
å ønske godt nytt år? En stund til tenker jeg.

For tiden leser jeg boka «Hyttebok frå helvete» av 
Are Kalvø. Jeg leser den på toget til og fra jobb. Til alt 
overmål sitter jeg på «stillevogn» - noe som gir noen 
utfordringer i form av å beherske lattermusklene. 
Den gir noen ettertanker denne boka. Forfatteren er 
som meg oppvokst på landet med natur og fjell på 
alle kanter. De fleste hadde såpass mye fysisk arbeid at det var unaturlig å gå på 
tur i tillegg. Det var liksom bare «byfølke» som dreiv på med slikt.

Han har en morsom sammenligning i boka si: Om bygdefolket hadde begynt å gå 
på fjellturer hadde det vært som om dagens direktører og saksbehandlere hadde 
begynt å gå tur i kontorlandskapet. For alle oss som jobber på kontor hadde 
sikkert det vært en god ide. Kanskje vi skal invitere til den store kontormarsjen?

Nok om den boka – men den kan anbefales!

Før dette leses har årets første turledermøte gått av stabelen. Det er SÅ hyggelig 
å se at så mange av våre turledere velger å bruke en kveld på dette. Etter 
forrige møte skulle jeg med nattoget til Sørlandet. På Oslo S traff jeg igjen en 
av møtedeltakerne. Han takket meg for et givende og interessant møte – på 
klingende sørlandsdialekt. På jakka stod det «Aust Agder Turistforening», noe 
som fikk meg til å spørre om han skulle avgårde med samme tog som meg. 
Men neida – den hyggelige karen skulle ta buss til Grimstad, hvorfra han hadde 
kommet med buss til Oslo samme dag. Snakk om engasjement! Det forteller 
oss at vi må gi dere turledere noe igjen for tiden dere bruker som frivillige og på 
turledermøtene. Enten dere er kortreiste eller langreiste.

På siste turledermøte kunne vi informere om at det ikke er tillatt med drone på 
våre fellesturer. Dette er informasjon som også blir gitt til deltakerne i forkant 
av turen. Dette flygende objektet blir mer og mer vanlig hos hvermansen. 
Skulle dere som turledere få med deltakere som insisterer på å bruke drone 
må dere høflig men bestemt avvise dette. Det er flere faktorer som tilsier at 
drone ikke skal brukes på fellestur. Blant annet er det forbudt (uten tillatelse) i 
nasjonalparker, det kan være en sikkerhetsrisiko og det kan forsinke gruppa.

Vi ga også en liten repetisjon angående generelle regler rundt bildebruk fra 
turer, bruk i sosiale medier osv. Hva den enkelte turdeltaker gjør privat kan ikke 
vi ha kontroll over, men det er viktig at vi informerer om at det bør innhentes 
samtykke for ekstern bruk av bilder med nærbilder av personer.

Vinteren kom litt sent i gang – men i skrivende stund snør det. Dette gleder en 
vinterglad turleder. Jeg ønsker alle turledere en riktig god vintersesong. Plutselig 
er våren og sommeren her – ta fram skia før det er for sent.

Carpe Diem – Gerda Grøndahl, leder av turlederstyret
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Vårens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema. Så er det 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. Møt opp og ta med 
godt humør. 

Til våren 2019 er det planlagt følgende turledermøter:

Onsdag 20. mars, kl 18:00 vil turleder Gunnar 
Sevåg og Håvard Jenssen fra NRK fortelle om «Med 
Lars Monsen minutt for minutt». Foredragsholderne 
som har vært med på sommerens minutt-for-minutt 
eventyr vil si noe om ruter, innhold, dramaturgi og 
teknologi. Møtet vil finne sted i DNT Oslo og Omegns 
lokaler i Storgata 3 i Oslo. 

Torsdag 9. mai, kl 18:00 er Sigrid Sandberg og Bjørn 
Tordsson forespurt om å være foredragsholdere. 
Sigrid Sandberg er forfatter av «Frykt og jubel i 
Jotunheimen», fortellingen om Hurrungane og om 
kvinner som har levd med disse fjellene, klatret i dem 
eller ikke brydd seg om dem. 
Bjørn Tordsson, friluftsforsker fra Høgskolen i Telemark, skal si noe om «Hvorfor går vi turer på fjellet». 
Tordsson vil ta utgangspunkt i hva fjellet symbolsk og mytologisk «står for». Fjellet er ikke kun til fysisk 
utfoldelse. Vi røper oss selv, vår mentalitet, vår innstilling til oss selv, til andre mennesker og til natur, i og 
gjennom hvordan vi utfolder oss i fjellet. Slik har fjellet alltid hatt en sterk dragning og er blitt knyttet til en 
rekke forskjellige ideologier. Han ønsker å legge inn et godt ord for den norske tradisjonen.

Foto: NRK

Hardangervidda, mot Gaustatoppen. Foto: Simen Seim Gundersen

Vårens vakreste eventyr. Foto: DNT Oslo og Omegn

Vårens vakreste eventyr  
Vårens vakreste eventyr er planlagt å gå av stabelen 4. 
juni 2019 i området Stråtjern/Leirsjøen. Nannestad 
Turlag er forespurt om å organisere turen. Opplegget 
er ikke ferdig planlagt til trykking av dette heftet, men 
det er planlagt at vi på ettermiddagen skal møte ved 
Oslo Lufthavn Gardermoen for deretter å bli fraktet 
med buss til startpunktet for turen. Som bespisning 
er det planlagt reker med tilbehør og godt drikke. 
Nærmere tidspunkt m.m. vil bli annonsert senere. 
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Ledige turlederoppdrag sommer 2019
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? Send e-mail til Claudia cvg@dntoslo.no.

Frist for å melde interesse for en eller flere turer: 
24. februar 2019.

Når du bruker regnearket, skriv ditt navn i ledig blått felt for turen(e) du 
ønsker å lede. Ikke skriv i grønne felt! Har du flere turer du kan tenke deg 
å lede, skriver du et tall foran ditt navn i prioritert rekkefølge. Ønsker du å 
lede turen sammen med en annen turleder, skriv begge navnene i ett felt. Du 
trenger ikke lagre da dette gjøres automatisk. Når du registrerer navnet ditt i 
regnearket, samtykker du til at denne listen gjøres tilgjengelig for andre som 
benytter regnearket. Det gjelder ikke «første mann til mølla» med hensyn 
til å få tildelt de enkelte turene, og det kan stå flere turlederønsker enn 
turlederbehov for samme tur. 

Alle ledige turlederoppdrag for sommeren 2019 finner du på 
www.dntoslo.no/ledige-oppdrag-turledergruppa/ 

Som turleder skal du skape turfellesskap og involvere 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 deg som turleder.

Etter fristen 24. 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.

Spørsmål om oppdragene sendes til:

Voksentur Claudia von Gostomski, cvg@dntoslo.no

Barnas Turlag Hanne Hide og Helene Øygardslia, barnas.turlag@dntoslo.no

Senior May-Liss Hansen, may.hansen@dntoslo.no

DNT ung Gaute Dalastøyl Jensen, gaute.jensen@dntoslo.no

Prosjekt-helse Hanne Tretterud Lund, hanne.lund@dntoslo.no

Prosjekt-helse Mari Kolbjørnsrud, mari.kolbjornsrud@dntoslo.no

Aktiviteter Se kommentarfeltet (grønn kolonne) for hvem som er ansvarlig

Fjellsport Sverre Entich, sverre.enitch@dntoslo.no

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

KI = klatreinstruktør. Du må være NKI-godkjent klatreinstruktør.

KL = kursleder. Du må være DNT-godkjent kursleder.

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.

Femundsmarka. Foto: JSG



Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt Behov

SENIORTURER
Senior 2. sep 6. sep 12370 Aurlandsdalen - fra fjord til fjell 55+ 14 2ST

Senior 1. jul 5. jul 12363 Blomstringstur i Jotunheimen - Gjendesheim 20 3ST

Senior 12. aug 16. aug 12366 Dovrefjell - moskussafari og Snøhetta 55+ 14 2ST

Senior 29. jul 2. aug 12373 Femundsmarka - Røros med Elden-spelet 18 2ST

Senior 7. jul 12. jul 12364 Hardangervidda 55+ 14 2ST

Senior 14. jul 19. jul 12365 Jotunheimen - Galdhøpiggen og Glittertind 55+ 14 2ST

Senior 26. aug 30. aug 12374 Jotunheimen - Bukkelægret og Besseggen 55+ 14 2ST

Senior 18. aug 23. aug 12371 Jotunheimen - Fannaråken 55+ 14 2ST

Senior 16. sep 19. sep 12404 Nordmarka – Katnosdammen og Kobberhaughytta 12 2ST

Senior 5. aug 9. aug 12367 Rondane og Peer Gynt-spelet 20 2ST

Senior 30. jun 5. jul 12372 Rondane på langs 55+ 14 2ST

Senior 12. aug 16. aug 12375 Stølsopplevelser i Skarvheimen - Iungsdalshytta 20 2ST

Senior 9. sep 13. sep 12368 Trekanten i Langsua 55+ 12 2ST

Senior 24. jun 28. jun 12362 Tur og Yoga i Rondane - Bjørnhollia 20 1ST

Senior 1. sep 5. sep 12369 Vestlandets idylliske perler 15 1ST

Senior 29. aug 30. aug 12406 Romeriksåsen og Råbjørnhytta *1) 8 1GT/ST

Senior 4. jun 6. jun 12361 Nydelige, nære Blefjell *1) 12 1GT/ST

BARNAS TURLAG FJELLTURER
Barnas Turlag 24. jun 28. jun 12378 Barnas Fjelleir - Glitterheim (født i 2006-2009) 44 1 ST + 5 GT 

+ 1 INSTR

Barnas Turlag 24. jun 27. jun 12379 Liomseter med besteforeldre - NY (6-12 år) 20 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 30. jun 1. jul 12354 Familiedager på Glitterheim (7-12 år) 50 1 ST + 2 GT 
+ 1 INSTR

Barnas Turlag 30. jun 3. jul 12381-01 Seterliv i Iungsdalen (7-12 år) 20 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 1. jul 5. jul 12382 Småbarnstur til Gjendebu (Opp til 6 år) - NY 40 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 1. jul 5. jul 12383 Toppturdager i Rondane (10-12 år) 20 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 1. jul 5. jul 12384 Aktive dager på Fondsbu (6-12 år) 35 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 4. jul 7. jul 12381-02 Seterliv i Iungsdalen (7-12 år) 20 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 8. jul 12. jul 12399 Hytte til hyttetur på Hardangervidda (9-12 år) 16 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 8. jul 11. jul 12400 I moskusens fotspor på Dovre (8-12 år) 18 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 8. jul 11. jul 12381-03 Seterliv i Iungsdalen (7-12 år) 20 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 8. jul 11. jul 12385-01 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) 40 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 10. jul 14. jul 12394 Aktive dager i Aurlandsdalen (9-12 år) - NY! 28 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 15. jul 18. jul 12385-02 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) 40 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 21. jul 25. jul 12395 Ekspedisjon Jotunheimen for spreke familier 
(10-12 år) 16 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 22. jul 25. jul 12385-03 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) 40 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 29. jul 1. aug 12396 Familiens første hytte til hyttetur - 
Hardangervidda (8-12 år) 20 1 ST + 1 GT

Barnas Turlag 29. jul 1. aug 12397 Finse med Rallarvegen og brevandring (8-12 år) 16 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 5. aug 8. aug 12380 Rondane med besteforeldre (6-12 år) 30 1 ST + 1 AL
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt Behov

Barnas Turlag 30. sep 4. okt 12398 Familiens første fjelltur - Femundsmarka (6-12 
år). NY! 26 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 30. sep 3. okt Turboteam Turboteam Gjendesheim ukjent 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 1. okt 4. okt Turboteam Turboteam Rondvassbu ukjent 1 GT + 1 AL

BARNAS TURLAG NÆRTURER
Barnas Turlag 3. Feb Kom deg ut-dagen på Sognsvann mange 8 AL

Barnas Turlag 3. Feb Kom deg ut-dagen på Furuset mange 5 AL

Barnas Turlag 8. Feb Fakkeltur langs Sognsvann ukjent 1 AL

Barnas Turlag 10. Feb Vinterfest på Ola Narr i regi av FRIGO mange 5 AL

Barnas Turlag 3. mar Markadagen på Skullerud kl 11-15 mange 5 AL

Barnas Turlag 6. mar Bli kjent med Barnas Turlag - på Friluftshuset 
Sørenga 50 2 GT + 2 

verter

Barnas Turlag 16. mar Foredrag med Villmarksbarna på Friluftshuset? ? evt. verter

Barnas Turlag 2. apr Bytte- og buldrekveld for barn på Friluftshuset åpent 2 verter

Barnas Turlag 24. apr Introduksjon til friluftsliv - for barnefamilier - på 
Friluftshuset 50 2 ST

Barnas Turlag 21. mai Barnehagemarsjen 1200? 10 AL

Barnas Turlag 5. aug 9. aug Friluftsskole på Breivoll??? ? 5 ST

Barnas Turlag 12. aug 16. aug Skolefri 10-13 - Friluftsskole i Osloområdet 25 5 ST

Barnas Turlag 10. aug 11. aug Lavvotur for mor og datter på Frognersetra - NY! 14 1 GT

Barnas Turlag 31. aug Verdens kuleste dag på Akershus festning mange 6 AL

Barnas Turlag 1. sep Kom deg ut-dagen på Sognsvann mange 10 AL

Barnas Turlag 1. sep Kom deg ut-dagen - et annet sted? mange 10 AL

Barnas Turlag 14. sep 15. sep Familiens første telttur til Øyungen 18 2 ST

Barnas Turlag 15. sep Sopptur ved Sognsvann 40 3 GT

Barnas Turlag 21. sep 22. sep 12206 Villmarkshelg på Sæteren Gård 26 2 GT

Barnas Turlag 4. okt 6. okt Hytte til hyttetur i Lillomarka 15 2 ST

Barnas Turlag 12. okt 13. okt 12206 Villmarkshelg på Sæteren Gård 26 2 GT

Barnas Turlag 16. Nov Stjernekikking i Nordmarka Åpent 3 GT

Barnas Turlag 23. Nov 24. Nov 12206 Villmarkshelg på Sæteren Gård 26 2 GT

DNT UNG
DNT ung 31. mai 2. jun 12217 Hytte-til-hyttetur i Vestmarka (19-30 år) 2GT

DNT ung 6. jun 12218 Stisykkeltur i Nordmarka (16-30 år) 1GT

DNT ung 7.jun 9. jun 12257 Stisykkeltur til Gjendesheim (19-30 år) 1ST/VT

DNT ung 14. jun 16. jun 12220 Grunnleggende turlederkurs DNT ung Oslo 
(16-30 år) 2KL

DNT ung 21. jun 23. jun 12219 Hytte-til-hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 2GT

DNT ung 21. jun 23. jun 12221 DNT ung på telt- og topptur i Femundsmarka 
(13-16 år) 2ST/VT

DNT ung 24. jun 26. jun 12359 Med sykkel og hengekøye gjennom 
Nordmarka (13-16 år) 3GT

DNT ung 24. jun 28. jun 12223 Friluftsskole - Skolefri (11-14 år) 4GT

DNT ung 1. jul 5. jul 12225 Hyttetur i Jotunheimen (16-24 år) 2ST/VT
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt Behov

DNT ung 6. jul 7. jul 12226 Ferskingtur i Marka (11-14 år) 2GT

DNT ung 8. jul 13. jul 12224 Sommerturlederkurs DNT ung Oslo (16-30 år) 2KL

DNT ung 8. jul 13. jul 12227 DNT ung MASSIV- Skarvheimen (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 8. jul 14. jul 12228 DNT ung SAGA (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 15. jul 20. jul 12229 Hyttetur i Jotunheimen (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 15. jul 20. jul 12230 BaseCamp 1 (16 år) *2) 10+ GT/ST/
VT

DNT ung 22. jul 27. jul 12231 BaseCamp 2 (13-16 år) *2) 10+ GT/ST/
VT

DNT ung 29. jul 3. aug 12232 BaseCamp 3 (19-30 år) *2) 10+ GT/ST/
VT

DNT ung 5. aug 9. aug 12233 Toppturer i Rondane (16-24 år) 2ST/VT

DNT ung 12. aug 15. aug 12355 Telttur på Norefjell (13-16 år) 2ST/VT

DNT ung 23. aug 25. aug 12234 Hyttetur i Skarvheimen og Aurlandsdalen 
(19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 23. aug 25. aug 12244 Tour de Dovre (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 24. aug 25. aug 12246 Ferskingkurs i friluftsliv (16-30 år) 2GT

DNT ung 29. aug 1. sep 12247 Har du ikke vært der enda? Romsdalseggen 
(19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 31. aug 1. sep 12248 Hengekøyetur i Nordmarka (16-24 år) 2GT

DNT ung 6. sep 8. sep 12249 Grunnleggende turlederkurs DNT ung Oslo 
(16-30 år) 2KL

DNT ung 4. sep 8. sep 12250 Stølsheimen på langs (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 18. sep 22. sep 12251 Hyttetur i Tafjordfjellene (19-30 år) 2ST/VT

DNT ung 20. sep 22. sep 12252 Ferskingtur til Fjellvang (11-14 år) 2GT

DNT ung 27. sep 29. sep 12253 Hytte-til-hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 2GT

DNT ung 30. sep 3. okt 12254 BaseCamp høstferie Breivoll (13-16 år) 2GT/ST/VT

DNT ung 4. okt 6. okt 12255 Hyttetur på Romeriksåsene (16-24 år) 1GT

DNT ung 12. okt 13. okt 12258 Telttur i Østmarka (16-24 år) 2GT

DNT ung 12. okt 13. okt 12259 Nordmarka på langs (19-30 år) 2GT

DNT ung 19. okt 20. okt 12256 Hyttetur i Nordmarka (13-16 år) 2GT

DNT ung 18. okt 20. okt 12260 Tur til Romeriksåsene (19-30 år) 2GT

DNT ung 1. Nov 3. Nov 12261 Førjulstur i Nordmarka (13-16 år) 2GT

FJELLSPORT
Fjellsport 14. jun9 16. jun 12409 Basecamp Stisykkel - Trysil 12 2ST

Fjellsport 12. jul 14. jul 12332 2000-metere i Jotunheimen - Glitterheim / Telt 
2019 *3) 12 2ST

Fjellsport 18. jul 21. jul 12302 Tinderangling ved Gjendebu / Telt 2019 *3) 10 2ST

Fjellsport 8. aug 11. aug 12303 2000-meters-topper i Rondane - Rondvassbu 
/ Telt 2019 *3) 12 2ST

Fjellsport - Engelsk 15. aug 18. aug 12301 Tinder rundt Torfinnsbu og Svartdalsbandet 
2019 - English *3) *4) 10 2ST, engl

Fjellsport 29. aug 1. sep 12356 2000-metere på Dovre - Snøheim / 2019 *5) 12 2ST

Fjellsport 13. sep 15. sep 12357 Fjellsportsamling - Lom i fullmåne 2019; div 
aktiviteter *5) 25 3ST

Fjellsport 15. sep 22. sep 12358 Basecamp Sunnmøre - Patchellhytta 2019 *6) 10 2ST
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt Behov

Engelsk - voksentur 25. jun 30. jun 12194-01 Klassikeren i Rondane 12 1ST

Voksentur 28. jun 30. jun 12269-01 Sommerstart over Besseggen 14 2ST

Engelsk - voksentur 29. jun 7. jul 12135-01 SAGA I LIllehammer-Rondane (sommer 2019) 10 1ST

Engelsk - voksentur 30. jun 6. jul 12270-01 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1ST

Engelsk - voksentur 30. jun 8. jul 12213-01 Gjennom Dovre og Rondane 12 1ST

Voksentur 3. jul 6. jul 12276-01 Singeltur i Jotunheimens forgård - 35-45 år 10 1ST

Engelsk - voksentur 5. jul 10. jul 12131-01 MASSIV I - Breheimen (sommer 2019) 10 1ST

Voksentur 5. jul 7. jul 12401-01 Magiske Utladalen - Jotunheimen 15 1ST

Engelsk - voksentur 6. jul 10. jul 12197-01 Hardangervidda light 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. jul 13. jul 12136-01 SAGA II Rondane - Dovre (sommer 2019) 14 1ST

Voksentur 7. jul 11. jul 12204-01 Singeltur i Femundsmarka 40-55 år 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. jul 13. jul 12270-02 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. jul 12. jul 12311-01 Alvdal Vestfjell med en smak av Rondane 10 1ST

Voksentur 8. jul 12. jul 12277-01 Singeltur Jotunheimen vest 50 - 65 år 14 1ST

Engelsk - voksentur 8. jul 15. jul 12267-01 Godbiter i Jotunheimen vest 13 1ST

Engelsk - voksentur 9. jul 13. jul 12132-01 MASSIV II - Jotunheimen (sommer 2019) 16 2ST

Voksentur 9. jul 13. jul 12275-01 Singeltur i Jotunheimens smørøye 25-35 år 14 1ST

Voksentur 9. jul 14. jul 12243-01 TV-ruta på Hardangervidda 12 1ST

Engelsk - voksentur 10. jul 14. jul 12264-01 Jotunheimens Perler 14 2ST

Engelsk - voksentur 13. jul 21. jul 12133-01 MASSIV III - Skarvheimen (sommer 2019) 12 1ST

Engelsk - voksentur 13. jul 20. jul 12195-01 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1ST

Engelsk - voksentur 13. jul 17. jul 12197-02 Hardangervidda light 12 1ST

Voksentur 14. jul 18. jul 12205-01 Singeltur i Femundsmarka 50-65 år 12 1ST

Engelsk - voksentur 14. jul 19. jul 12212-01 Aurlandsdalen - Fra fjell til fjord 2019 12 1ST

Engelsk - voksentur 15. jul 19. jul 12271-01 Gjennom vakre Langsua 10 1ST

Engelsk - voksentur 15. jul 20. jul 12272-01 Klassikeren i Femundsmarka 12 1ST

Voksentur 16. jul 20. jul 12274-01 Singeltur i Jotunheimens smørøye 35-45 år 14 1ST

Engelsk - voksentur 16. jul 23. jul 12263-01 Klassikeren i Jotunheimen 16 2ST

Engelsk - voksentur 16. jul 21. jul 12194-02 Klassikeren i Rondane 12 1ST

Voksentur 16. jul 21. jul 12240-01 TV-ruta i Jotunheimen 12 1ST

Voksentur 17. jul 20. jul 12282-01 Klassikeren på Dovrefjell 12 1ST

Voksentur 17. jul 21. jul 12278-01 Singeltur Hardangervidda 25-35 år 14 1ST

Engelsk - voksentur 20. jul 27. jul 12134-01 MASSIV IV - Hardangervidda (sommer 2019) 12 1ST

Engelsk - voksentur 20. jul 27. jul 12195-02 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1ST

Engelsk - voksentur 21. jul 26. jul 12212-02 Aurlandsdalen - Fra fjell til fjord 2019 12 1ST

Voksentur 22. jul 27. jul 12203-01 Tafjordfjellas perler 11 1ST

Engelsk - voksentur 22. jul 27. jul 12308-01 Historisk vandrerute i Jotunheimen 16 2ST

Voksentur 22. jul 26. jul 12236-01 Singeltur i Breheimen 45-55 år 12 1ST

Engelsk - voksentur 23. jul 30. jul 12263-02 Klassikeren i Jotunheimen 16 2ST
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt Behov

Engelsk - voksentur 23. jul 27. jul 12273-01 Femundsmarka light 12 1ST

Engelsk - voksentur 23. jul 28. jul 12216-01 Klassikeren på Hardangervidda 12 1ST

Engelsk - voksentur 23. jul 28. jul 12194-03 Klassikeren i Rondane 12 1ST

Engelsk - voksentur 24. jul 29. jul 12265-01 Jotunheimen Vest 12 1ST

Voksentur 24. jul 28. jul 12334-01 Singeltur Dovrefjell og Rondane 55-65 år 12 1ST

Voksentur 24. jul 27. jul 12222-01 Skarvheimens Perler 14 1ST

Engelsk - voksentur 24. jul 28. jul 12215-01 Klassikeren i Breheimen 12 1ST

Voksentur 25. jul 28. jul 12312-01 Singeltur Alvdal Vestfjell 45 - 55 år 10 1ST

Engelsk - voksentur 25. jul 28. jul 12201-01 Skarvheimen light 10 1ST

Engelsk - voksentur 27. jul 31. jul 12197-03 Hardangervidda light 12 1ST

Voksentur 30. jul 4. aug 12262-01 Trekanten i Trollheimen 12 1ST

Voksentur 30. jul 4. aug 12242-01 Singeltur i Rondane 35-45år 12 1ST

Engelsk - voksentur 31. jul 4. aug 12264-02 Jotunheimens Perler 14 2ST

Voksentur 1. aug 4. aug 12222-02 Skarvheimens Perler 14 1ST

Voksentur 1. aug 4. aug 12360-01 Fra Via Ferrata til Besseggen 12 1ST

Engelsk - voksentur 3. aug 10. aug 12195-03 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1ST

Engelsk - voksentur 3. aug 7. aug 12197-04 Hardangervidda light 12 1ST

Engelsk - voksentur 5. aug 10. aug 12216-02 Klassikeren på Hardangervidda 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. aug 12. aug 12265-02 Jotunheimen Vest 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. aug 11. aug 12197-05 Hardangervidda light 12 1ST

Engelsk - voksentur 7. aug 10. aug 12282-02 Klassikeren på Dovrefjell 12 1ST

Voksentur 7. aug 11. aug 12241-01 Singeltur Aurlandsdalen 25-35 år 14 1ST

Engelsk - voksentur 10. aug 17. aug 12134-02 MASSIV IV - Hardangervidda (sommer 2019) 12 1ST

Engelsk - voksentur 10. aug 16. aug 12211-01 Klassikeren i Skarvheimen 9 1ST

Engelsk - voksentur 12. aug 16. aug 12266-01 I hjertet av Jotunheimen 14 1ST

Engelsk - voksentur 14. aug 18. aug 12197-06 Hardangervidda light 12 1ST

Voksentur 17. aug 23. aug 12283-01 Rondane-Dovrefjell, moskussafari og Snøhetta 12 1ST

Engelsk - voksentur 22. aug 25. aug 12201-02 Skarvheimen light 10 1ST

Engelsk - voksentur 29. aug 1. sep 12201-03 Skarvheimen light 10 1ST

Engelsk - voksentur 3. sep 8. sep 12194-04 Klassikeren i Rondane 12 1ST

Engelsk - voksentur 5. sep 8. sep 12201-04 Skarvheimen light 10 1ST

Voksentur 12. sep 15. sep 12199-01 Skarvheimens Perler JENTETUR 14 1ST

Voksentur 20. sep 22. sep 12268-01 Høsttur over og under Besseggen 14 2ST

Kommentarer:
*1) Hovedturleder er satt.
*2) Søknad til leirsjef (kontakt Gaute)
*3) Uten tau/sikring. Lavterskel. 
*4) første overnatting på Torfinnsbu, ellers telt.
*5) Miljøskapende
*6) Sammen med DNT Ålesund/Sunnmøre
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Turleder tipset – tema 1: 

Misvisning på kart, kompass og GPS
v/ turleder Gunnar Sevåg
For oss som er mye på tur i forskjellig terreng, er 
kart, kompass og evt. GPS en viktig del av turutstyret. 
I godvær, og på godt merkede stier har vi ofte god 
oversikt over hvor vi er. Men straks vi skal begynne 
å navigere oss frem til vårt ønskede mål i mer 
ukjent terreng, er det flere ting å ta hensyn til. Og 
hjelpemidler er gode og viktige å ha. Terrengkart i 
Norge er vanligvis utført i skala 1: 50 000 og med 
UTM rutenett. UTM står for Universal Transverse 
Mercator, og er en måte å inndele jordkloden på i et 
eget rutenett, som forklart i. Se bilde:

Hver av disse store rutene er delt inn i mindre ruter 
som hver har størrelsen 1 x 1 km. Denne inndelingen 
gjør at det er enkelt å angi posisjon, med metrisk 
nøyaktighet. Med dette kan vi oppgi posisjonen i 
meter eller en større tilhørende enhet. Det er bare 
senterlinjen i hver UTM sone som peker mot Sann 
Nord (jordens omdreiningsakse), vist med en sort 
linje på figuren ovenfor.

Imidlertid er det noen andre faktorer som spiller inn 
når vi skal navigere mot målet vårt. For oss som bor på 
den nordlige halvkule, må vi velge en Nordreferanse 
som navigasjonsenhetene forholder seg til. Og her er 
det flere valg, se figur:

• T betyr True North (Sann Nord). Dette er 
jordens omdreiningsakse.

• M betyr Magnetic North (Magnetisk 
Nord), som sammenfaller med jordens 
magnetfelt. Det er dit den røde 
kompassnålen peker.

• G betyr Grid North (Rutenett) og gjør at 
man kan benytte kartets UTM rutenett 
som nord-referanse.

Jordens magnetfelt varierer over jordkloden. 
Avviket (deklinasjon) er beskrevet på dette 
kartet:

Kilde: NOAA National Geophysical Data Center

Grønne linjer på kartet ovenfor indikerer ingen avvik 
til magnetisk nordpol. Røde linjer indikerer positivt 
avvik fra magnetisk nord, mens blå linjer indikerer 
negativt avvik fra magnetisk nord. Vi ser at avviket 
er større (positivt) jo lenger nord i Norge vi kommer. 
Disse magnetfeltene endrer seg litt fra år til år, med 
noen få tidels grader per år i våre områder. Det kan 
også være noen små lokale variasjoner i tillegg til 
disse. For luftfart finnes det også et inklinasjonskart 
som tar høyde for vertikale magnetfelt.

I Sør- og Vest-Norge er misvisningen lav, slik at vi i 
mange tilfeller ikke behøver å benytte oss av den. Men 
i Nord-Norge kan den være over 10 grader og utgjør 
en betydelig feilmargin hvis man ikke tar hensyn til 
den.

På de fleste papirkart er misvisningen angitt nederst 
på kartet. Der står det også hvor mye den endrer seg 
for hvert år. Pass på å sjekke når kartet er utgitt og 
beregn den totale misvisningen ut fra dette.
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Magnetisk misvisning er forholdet mellom Magnetisk 
Nord og Grid North (Rutenett på kartet). Østlig 
misvisning kalles positiv (+), vestlig kalles negativ (-). 
Ved østlig misvisning trekker man fra antall grader 
misvisning på kompasset, ved vestlig misvisning legger 
man til:

Eksempel østlig misvisning: På kartet står det at 
misvisningen er 8 grader østlig. Ta ut kursen fra 
kartet med kompasset. Det viser 90 grader. Trekk 
misvisningen (8 grader) fra kursen på kompasset, og 
resultatet blir 82 grader, som stilles inn på kompasset.

Eksempel vestlig misvisning: På kartet står det 
at misvisningen er 5 grader vestlig. Ta ut kursen på 
kartet med kompasset. Det viser 120 grader. Legg til 
misvisningen (5 grader) fra kursen på kompasset, 
og resultatet blir 125 grader, som stilles inn på 
kompasset.

Ved bruk av GPS: Moderne GPSer har mye 
automatikk innebygget, men det er allikevel lurt å 
sette seg inn i funksjonene for misvisning. Ved oppsett 
av GPSen har man normalt disse valgene:
• Sann (True)
• Magnetisk (Magnetic)
• Rutenett (Grid)

Ved navigering til et bestemt punkt med GPS, vil valgt 
innstilling og retning (heading) eksempelvis vises som 
følger på GPSens navigasjonsskjerm:
• Sann (True):  142 T
• Magnetisk (Magnetic): 139 M
• Rutenett (Grid):  140 G

Dette varierer avhengig av hvor stor misvisningen 
er. Eksempelet ovenfor viser navigasjon til et punkt 
i Østlandsområdet. Det er mange steder på internett 
hvor man kan få oppgitt misvisning, for eksempel: 
www.magnetic-declination.com 

Turleder tipset – tema 2: 

Sikker elvekryssing
v/ turleder Kjell Jonsson

Visste du at mange av DNTs T-merkede ruter har innlagte vad? Noen av disse er 
merket på turkart og de fleste er ganske enkle å krysse ved normal vannstand. 
Ved enkelte vad er det til og med satt ut staver på hver side av elven for å lette 
kryssingen. Ved mye nedbør, eller varmt vær med dertil bresmelting, hender det 
at mindre elver som man normalt kan krysse tørrskodd, må vades.

Det har de siste årene vært flere hendelser på DNT Oslos fellesturer i 
forbindelse med elvekryssing, og det har derfor vært et økt fokus på sikkerheten 
fra administrasjonens side. For å øke kunnskapsnivået blant våre turledere har 
sikker elvekryssing blitt tillagt økt fokus under sommerturlederkursene. Høsten 
2017 og 2018 holdt instruktørene Peter Warren og Kjell Jonsson kveldskurs ved 
Akerselva og det var også en gjennomgang ved Grimse på turlederhelgen på 
Grimsdalshytta høsten 2018.

Har du tenkt på hva du gjør hvis gruppen må krysse en elv uten bro? På 
turledersidene på dntoslo.no ligger det en oppsummering om hva man bør 
tenke gjennom.

Turleder tipset – tema 3: 

Sikkerhetstips ved bruk av snøspade
v/ turleder Kjell Jonsson

Hvordan har du festet snøspaden på sekken din? Alt for ofte ser man deltagere som 
fester spadebladet vendt oppover og alt for nært hodet. Ved fall risikerer man da at 
spadebladet med stor kraft treffer bakhodet. Sørg for at spadebladet vender nedover 
eller er festet på en måte så den ikke treffer kroppen.

Forsvarlig pakka. Eller? Foto:JSG 
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Sight’n Go funksjonen
v/ turleder Wolfgang Leister
Ønsker du å navigere til et mål du ser i naturen 
kan du bruke Sight’n Go funksjonen. Du finner 
den i hovedmenyen. Start funksjonen og pek med 
apparatet mot målet. Eventuelt må du taste inn 
avstand til målet. Når du aktiverer dette lages det 
et veipunkt i den retningen du pekte og navigering 
dit startes.

Sight’n 
Go kan også 
brukes om du ønsker 
å finne ut navn på fjelltopper 
eller andre geografiske posisjoner 
du ser i naturen. Du må ha passende kart 
installert i apparatet. Start funksjonen, pek på stedet, 
angi en avstand lengre enn målet og aktivér navigering 
dit. Stedet du pekte på vil være på kartet langs den 
fiolette linja for navigering i luftlinje.

GPS-tipset

Syng ut med DNT OOs turlederkor
v/ turleder Stig E. Roberg
Endelig, nå har du muligheten til å synge ut med den stemmen du har! To glade 
turledere søker glade sangfugler, for nå har DNT Oslo og Omegn startet sitt 
eget turlederkor Syng ut! 

Alle turledere som ønsker å spre litt glede med kor og allsang er velkomne til å bli 
med. Vi legger terskelen lavt, og du trenger ikke noe korerfaring for å bli med, men 
det er ingen hindring heller. Målet med koret er å skape glede og kunne underholde, 
og kanskje dra i gang litt allsang der det måtte passe. Vi kommer til å øve tre-fire 
ganger i halvåret i lokalene i Storgata 3 eller hjemme hos hverandre hvis det kan passe. 

Har du hatt lyst til å synge i kor, men aldri turt å ta sjansen, nå er den her. Første samling blir torsdag 21. mars. 
Meld din interesse på en epost til oss til korleder Sverre Tvinnereim på stvinnereim@gmail.com.

Informasjon fra Friluftshuset på Sørenga
v/ Kristoffer Vandbakk
Litt om vinterpadling
Friluftshuset på Sørenga arrangerer kajakkturer og kajakkurs hele året, også om 
vinteren. Vi har tørrdrakter til bruk om vinteren slik at deltakeren holder seg varm. Det 
å padle om vinteren er en spesiell opplevelse da man har hele fjorden for seg selv og alt 
er dekket av hvit snø. Solnedgangen er ofte rød og fin med en lav sol på ettermiddagen.

Om aktivtetslederkurset
For deg som har tatt NPF Teknikkurs, padlet noe etterpå og ønsker å utvide dine ferdigheter innen havpadling. 
Da er du velkommen på aktivitetslederkurset i regi av DNT. Dette kurset har som mål å utvikle deg videre som 
padler, gi deg trygghet til å lede grupper på tur og å lære andre å padle havkajakk. Etter bestått kurs kan du holde 
NPF introkurs og grunnkurs. DNT Oslo og Omegn er antakeligvis landets største leverandør av kajakkurs med 
over 340 kurs og turer årlig. Det er gode muligheter for aktivitetsledere til å holde kurs og lede turer hos oss.

Nye ansikter i administrasjonen
Glenn Menkin (55 år) er ansatt som fast leder av aktivitetsavdelingen fra 28. januar og tar 
over etter Maren Ekeland som har fungert i stillingen. Glenn har jobbet i DNB innenfor HR 
de siste 17 årene og før det 13 år i Forsvaret og noen år som personalsjef i Oslo kommune.

Glenns friluftsinteresse startet som speider i Moss og hans første møte med DNT var på 
80 tallet. Han har siden ungdomstiden vært frivillig innenfor korps og idrett, de seneste 
årene som frivillig innenfor “Nettverk etter soning” i Røde Kors. Glenn har ledet sin første 
nærtur og er fersk sommerturleder. Glenn gleder seg til å bli kjent med alle de flinke folkene 
i aktivitetsavdelingen og mange engasjerte frivillige. Målet hans de neste månedene er å oppleve hele bredden av 
foreningens aktiviteter. Før det hele starter, skal Glenn på et par ukers solotur i Rondane og Langsua med pulk og telt.

Sangfugler: Stig E. Roberg og 
Sverre Tvinnereim
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Ny besøksregistrering i Storgata 3
Som mange sikkert har oppdaget, har DNT Oslo og 
Omegn fått en ny besøksregistrering. DNT butikken 
i Storgata 3 har endret sin åpningstid og holder 
åpent fra kl 8.30 hver dag (mandag-fredag) for å 
kunne ta imot våre gjester og frivillige. Fra januar 
2019 vil det ikke være noe resepsjon i 2 etasje, så 
vi oppfordrer alle til å bruke besøksregistreringen i 
Tursenteret. Det vil være en overgangsfase hvor vi 
fortsatt vil slippe våre frivillige inn på vanlig måte, 
men de som har avtale kan registrere seg og bli 
hentet i butikken. Dette vil bedre sikkerheten både 
for ansatte og besøkende.

Slik gjør du når du skal besøke administrasjonen 
i Storgata 3: bruk inngangen til Tursenteret. 
Registrer deg i besøksregistreringen ved inngangen 
slik at personen du skal besøke vet at du har 
kommet. Han eller hun kommer for å hente deg. 
For besøkende utenom åpningstid 8.30-17.00 (man-
fredag) ringer du på i portgangen ved siden av 
Tursenter-inngangen.
Til informasjon er systemet fortsatt ikke helt ferdig. 
Endringer og forbedringer vil komme utover våren, 
så være tålmodig og spør hvis du lurer på noe. 
Velkommen til oss!

Bruk av drone på fellesturer
Aktivitetsavdelingen ved Maren Ekeland 
informerer om at det ikke er tillatt å bruke droner 
på DNT Oslo og Omegn sine fellesturer. Dette 
av hensyn til gruppa, sikkerhet og at dette krever 
tillatelser i forkant. Unntak for filming med 
drone er at det kan være et prosjekt som DNT har 
planlagt, i så fall vil vi avklare med både turleder og 
deltakere i forkant.

NOTISER
Fotografering 
på fellestur og deling 
av bilder
Aktivitetsavdelingen ved Maren Ekeland informerer 
om at man som deltaker på tur kan bli fotografert og 
at bilder kan brukes i DNTs kanaler. Dette har det 
vært rutine på at turledere informerer om. Deling på 
private Facebooksider inngår ikke i dette, siden dette 
ikke er en av DNTs kanaler. De som tar bilder må 
innhente samtykke fra deltakerne om deling av bilder 
på private kanaler. Dette er en grei rutine å høre med 
gruppa generelt om alle er komfortable med at bilder 
fra turen deles i private kanaler i etterkant; dette vil da 
omfatte både deltakernes og turledernes bilder.

Endringer i redaksjonen av Turleder’n
Redaksjonen har fått etterlengtet påfyll av frivillige 
som ønsker å hjelpe til med redigeringen. Vi ønsker 
turlederne Jan Gunnar Jakobsen og Gunnar Sevåg 
velkommen i redaksjonen. 

Gautefall. Foto: Eirik J. Haverstad.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Gunnar Sevåg (venstre) og Jan Gunnar Jakobsen 
(høyre)
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Man må like mennesker 
v/ turleder Frederik Emil Juul

Refleksjoner om (tur-)ledelse
På årets siste turledersamling 11. 
desember var det dekket til jul med kaker, 
pynt og klementiner. Kveldens foredrag 
«Hvilke hard- og soft-skills skal en turleder 
ha?» var ved Lars Norseth og handlet om 
disse ferdighetene (skills) ved ledelse, som 
turledervervet tross alt er. Norseth delte 
mye av sine erfaringer fra egen bakgrunn 
i militæret og som vinterturleder i DNT. Hensikten 
med foredraget var å starte noen refleksjoner og debatt 
rundt essensen i turledelse, og hvordan hver enkelt 
bevisst kan utnytte egne kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger til å være en best mulig turleder.

Hva er ledelse? Definisjonen til Store norske leksikon 
ble brukt som utgangspunkt: «Ledelse er å nå mål ved 
hjelp av andres innsats.» Det betyr ikke at turlederen 
skal utnytte deltakerne for å nå turmålet og Norseth 
vektla et ordtak fra det sveitsiske forsvaret, forkortet 
til «4M»: Man muss Menschen mögen – man må like 
mennesker. Trygghet og trivsel blant deltakerne og 
den menneskelige faktoren er viktige i lederskapet. 
Samtidig kan turlederens rolle som leder både 
innebære å være populær, og å være upopulær.

Hard skills og soft skills
Norseth forklarte forskjellen på hard- og soft skills. Til 
tross for de umiddelbare assosiasjonene er hard skills 
lettest å lære for de fleste. Her inngår kompetanse 
som som blir testet på turlederkursene, for eksempel 
kart- og kompasskunnskap, kjennskap til DNT som 
organisasjon, fysisk yteevne og -ferdigheter, og 
hvordan tursekken skal pakkes. Det er viktig å kunne 

disse ferdighetene tilstrekkelig – men 
ikke nødvendigvis være best – for 
å fungere godt som turleder, ifølge 
Norseth.

Soft skills ble betegnet som de 
menneskelige egenskaper som gjør at 
man kan utøve hard skills. To eksempler 
på soft skills er hvordan turlederen 
takler korrigeringer fra turdeltakerne 

eller hvordan turlederen formidler til 
turgruppen at en må snu. Med andre ord er ikke soft 
skills begrenset til koseprat, og «mykheten» ligger 
snarere i at det sjeldent er noe ensartet fasitsvar. Soft 
skills bygger mer på erfaring og individuell tilpasning 
enn hard skills.

Gjennom et ordtak fra det sveitsiske forsvaret ga 
Norseth rom for refleksjon til egen personlighet i 
turlederrollen og avgjørelser som leder: «3H» Herz, 
Härte, Hingabe − hjerte, hardhet og hengivenhet.
• Herz (hjerte): 
 Lederen må være glad i turdeltakerne.
• Härte (hardhet):   
 I noen tilfeller må en ta harde avgjørelser.
• Hingabe (hengivenhet): 
 Å hjelpe deltakerne så langt det er forsvarlig.  

Avhengig av situasjon og personlighet kan og vil de tre 
elementene vektlegges ulikt i turlederens avgjørelser. 
Noen fungerer best med hjertet og knytter seg tett 
til turdeltakerne, mens andre er hardere og utøver 
en mer patriarkalsk lederrolle. Vær- og føreforhold 
vil dessuten innvirket på hvilke av de tre elementene 
en bør vektlegge. Ofte kan en ikke bedømme om 
avgjørelsen var riktig før ved turens slutt

Foto: Anita Aalby/UiO

Stø kurs I. Soft skills? Foto: André Hauglund
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Tankevandring
Del to av kveldens program ble endret grunnet 
sykdom, men endringen ga ikke lediggang. Medlem i 
turlederstyret, Peter Warren, hoppet inn og snakket 
om koffeins positive og negative effekter på kroppen. 
Koffeinets oppkvikkende og positive effekter var 
sannsynligvis best kjent før presentasjonen og Warren 
bekreftet dette. Samtidig avlivet han noen myter 
om koffein og presentasjonen ble avsluttet med en 
presisering om at ingenting erstatter en god natts 
søvn.

Etter presentasjonen var det informasjon fra 
administrasjonen ved Claudia von Gostomski, blant 
annet beslutningenom droneforbud på DNT-turer 
og en oppfordring til måtehold ved fotografering på 
tur. Droneforbudet vakte applaus blant det oppmøtte 
turlederne. 

Turlederstyret ble plassert på første rad, gjort seg 
til kjenne og ba deretter om innspill til tema for 
fremtidige turledersamlinger og hva styret skal 
arbeide med videre. Det var flere som ytret ønske om 
mer tid til diskusjon, både organisert med konkrete 
problemstillinger, og mer uorganisert i form av pauser 
og «mingling».

Stø kurs II. Hard skills? Foto: Torstein Seim Gundersen

Bilder fra fjorårets turer:

Høsttur i Femundsmarka 
med vandregruppa
Turen gikk fra Ellefsplass vest for Femunden, 
videre til Raudsjødalen, Knausen og endte til slutt 
opp på Tynset. Turledere var Kari Aanonsen og 
Terje Wold.

Fra Alvdal Vestfjell med utsikt mot Rondane. 
Foto: Hilde Løken Magnussen

Foto: Hilde Aarsheim
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Inntrykk
fra turledersamlingen og frivilligfest på Sæteren gård 
17.-18. november 2018
v/ Ragna Hirsch

Turledersamlingen ble i år arrangert av DNT Ung. De 
hadde sendt ut program og veldig god informasjon 
i forkant av samlingen. Da vi møttes på Sæteren 
klokken 10.00 på lørdag, var det satt av litt tid til 
mingling og forventningsavklaring. Det ble en 
hyggelig, liten økt.

Deretter fant vi våre respektive 
grupper – det var to stykker. På 
den måten skulle alle få med 
seg alle foredragene og turen 
til Brunkollen, uten at det ble 
så fullt i hovedhuset at det ikke 
hadde vært til å være der!

I tillegg til turen til Brunkollen 
første dagen, sto det en workshop 
med Jakob Fink på programmet. 
Temaet var gruppedynamikk og 
gruppeledelse, og om hvem jeg 
er som turleder og hvordan bli 

en enda bedre turleder. I den gruppen jeg var, fikk 
vi noen nyttige og tankevekkende diskusjoner. Ikke 
minst om hvor viktig det er å la ungdommen slippe til 
og ikke la alder og lang erfaring dominere.

Frivilligfesten startet med morsomme uteleker i 
mørket. Konkurranseinstinktet er sterkt hos noen, 
og det ble mye liv og latter. Også her hadde DNT 

Ung forberedt seg grundig og 
gjennomførte med glans det som 
kunne blitt det reneste kaos. Folk 
løp jo i alle retninger, og alle lyste 
med sine hodelykter både der de 
skulle (på bakken) og i øynene på 
konkurrentene.

Selve festen var også veldig 
vellykket. Nydelig mat, og ikke 
minst en fantastisk bløtkake 
og kransekaker og kransehytte. 
Bløtkaken var hjemmelaget av 
Aud. Hjemmelaget var også Thor Gotaas. Foto: Norges Skiforbund

Foto: Gaute Dalastøyl Jensen
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kransekakene. Der hadde Lisbeth sin far trådt til. Og 
for noen gode kaker! Og nok til alle. Lisbeth hadde, 
som sist ansatte, et hovedansvar for festen, og leverte 
en topp fest.

Kveldens foredrag med Thor Gotaas, som snakket 
om landstrykere og vagabonder, var interessant og 
morsomt, og ikke minst imponerende med hensyn 
til hvor mange ord et menneske kan klare å få sagt i 
løpet av kort tid.

Foredraget var så spekket med kunnskap om de 
personene som ble omtalt, at de fleste av oss vil ha 
behov for å ta en titt i bøkene hans for å friske opp det 
som ble fortalt oss.

Mange overnattet på Sæteren, og på søndagen ble vi 
servert deilig frokost på låven. Siden det skulle være 
åpen låve for alle besøkende på dagen, smurte vi 
matpakker.

Andre dagen var det ikke turgåing, men to 
foredrag. Foredraget med Tor Einar Høystad om 

Foto: DNT Ung Oslo

konflikthåndtering i grupper foregikk ute. Selv om 
været var strålende var det mange tær som fikk kjenne 
på at vinteren nærmet seg. Heldigvis var det mange 
«øvelser» der vi fikk rørt på oss, og vi som var på 
Sæteren denne helgen lærte sjiraff- og ulvespråket. 
Det var nyttig lærdom å ta med oss i arbeidet som 
turledere (selv om vi forhåpentligvis kunne det meste 
fra før, uten at det var satt i et system på den måten 
Høystad gjorde).

Dagens andre foredrag var ved Vanja Konradsen 
som snakket om frivillighet. Det er utrolig hvor mye 
frivillighet som ytes i Norge, og vi som er turledere er 
blant dem.

DNT Ung avrundet dagen ute med å ta opp igjen 
tråden fra lørdag morgen da vi hadde snakket om 
forventningene vi hadde til samlingen. Mitt inntrykk 
var at forventningene var mer enn tilfredsstilt. All ære 
til DNT Ung for flott gjennomført turledersamling! 
Dere viste til fulle at det er viktig å la ungdommen 
slippe til!
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Kajakkpadling “midt i byen” – også vinterstid
ved turleder Svein Sætre, kajakkgruppa

Som kajakkinstruktør og turleder for blant 
annet DNT Oslo og Omegn, vil jeg her 
fortelle litt om kajakktilbudet som finnes i 
og rundt hovedstaden. Personlig synes jeg 
det å være turleder for kajakk er enormt 
tilfredsstillende. Med lang erfaring i fra 
Forsvaret er jeg vant til å både å lede og 
å instruere mennesker i naturen. Mitt 
engasjement for DNT startet for noen år 
siden da jeg litt tilfeldig ble rekruttert inn som frivillig 
turleder for noe vi kaller Torsdagspadling. Dette er en 
aktivitet for ungdom mellom 16 og 30 år som starter 
opp i mai og varer helt til slutten av september. Det jeg 
synes er så flott med dette tilbudet, er at det er gratis. 
Tilbudet er utrolig populært og det er veldig kjekt å 
være turleder for et så godt tilbud.

DNT Oslo har de siste årene satset stort på kajakk. 
Selv om vi har hatt kajakklager på Langøyene i mange 
år, tok det skikkelig av da vi fikk vårt fantastisk 
flotte kajakklager på Sørenga i forbindelse med at vi 
etablerte Friluftshuset der. 

På Sørenga har vi over 70 kajakker til utleie, og det er 
herfra vi gjennomfører de aller fleste turer og kurs. 
Interessen for kajakk har vært helt enorm, og vi har 
holdt kurs og turer for flere tusen deltakere både 
i 2017 og i 2018. Årets sesong er allerede planlagt 
med enda flere kurs og turer både fra Sørenga og fra 
Langøyene. Et nytt og spennende tilbud i år er at vi 

også etablerer et kajakktilbud innerst 
i Bunnefjorden, på historiske og flotte 
Breivoll Gård. 

For å gjøre kajakktilbudet enda mer 
attraktivt, også for de mer erfarne 
padlerne som vil ha litt mer variasjon og 
større utfordringer, skal vi i år arrangere 
flere turer et godt stykke i fra Oslo. Selv 
skal jeg blant annet lede en 3 dagers tur 
til Koster og et 6 dagers padleeventyr ved 

den fantastiske Helgelandskysten, nærmere bestemt 
i øyriket ved Vega. Denne turen skal gjennomføres 
i slutten av juli, og passer alle som har gjennomført 
grunnkurs kajakk og har padlet en del etter kurset. Se 
turkode 12408 i årets sommerprogram.

En annen aktivitet som jeg personlig liker veldig 
godt, er vinterpadlingen vår, en aktivitet som vi 
tilbyr annenhver søndag i vinterhalvåret. Det å padle 
kajakk i Indre Oslofjord på vinteren er en helt utrolig 
opplevelse. Vi er i mange tilfeller helt alene på fjorden, 
og når vi glir lydløst bortover vannet, gir det en helt 
annen ro og en helt spesiell stemning.. Vi kommer enda 
nærmere naturen, og rent så ofte får vi nærkontakt 
både med sjøfugl og sel. Er vi veldig heldige, hender det 
at vi ser en nise eller to. Spesielt fantastisk blir det når 
vi er så heldige å få snø i byen vår. Det er få ting som 
er vakrere enn å padle kajakk en vindstille, hvit søndag 
i januar. Vintertilbudet varer ut april, og inkludert i 
prisen får deltakerne låne tørrdrakt.

Øvelse på kameratredning.
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AKTIVITETSKALENDER 2019
(oppdatert kalender finner du også på https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ )

Januar 2019
29  Turledermøte, DNT Oslo og Omegn

Februar 2019
8-11  Vintersamling for sommerturledere
8-16  Vinterturlederkurs (Jotunheimen, 
 DNT Oslo og Omegn)
17-23  Vinterturlederkurs (Skarvheimen, 
 DNT ung Oslo)

Mars 2019
20  Turledermøte

April 2019
24  Ambassadørkurs

Mai 2019
2  Informasjonskveld sommerturlederkurs 2019
3-5  Grunnleggende turlederkurs
8  Nærturlederkurs
9  Aktivitetslederkurs
9  Turledermøte  
11  Kindereggkurs
11-12  Førstehjelpskurs 15 timer
22  Ambassadørkurs

23  Førstehjelpskurs 4 timer
31-(2)  Grunnleggende turlederkurs

Juni 2019
4  Vårens Vakreste Eventyr
20  Førstehjelpskurs 4 timer
22-23  Kajakk grunnkurs for turledere

August 2019
17-18  Førsstehjelpskurs 15 timer David Rohrmüller
21  Nærturlederkurs 
28  Ambassadørkurs
31-5/9  Sommerturlederkurs 
31  Kindereggkurs 

September 2019
4  Aktivitetslederkurs 
6-8  Grunnleggende turlederkurs
12  Førstehjelpskurs 4 timer
20-22  Turlederhelg og årsmøtet

Oktober 2019
9  Ambassadørkurs
18-20  Grunnleggende turlederkurs 

Sommertur i Barnas Turlag – juni 2018
v/ turlederne Pål Friele Kaupang og Torgeir Mjellekås (fotograf)

Barnas Turlag var i juni i år på hytte til hytte-tur på 
Hardangervidda. Med på turen var i alt 8 barn og 6 
voksne inkludert turledere. Barna var i alderen 9-12 
år. Starten gikk fra Fagerheim og endte første dag på 
Krækkja. Andre dag gikk til Heinsæter, så med båt 
over Halnefjorden. Tredje dag gikk de spreke barna 
etappen fra Heinseter til Rauhelleren. Fjerde dag 
videre til Stigstuv. Turens siste dag gikk til Tinnhølen 
med henting i maxitaxi tilbake til Fagerheim. På 
Stigstuv møtte de Lars Monsen og fikk være med på 

både minutt for minutt-sendingen og være publikum 
på Sommeråpent. Masse folk og liv på Stigstuv.

Pål rapporterte fra turen om fornøyde barn, som var 
flinke og gikk langt. Hjalp kanskje på med mange 
pauser med innlagte aktiviteter og små konkurranser/
quiz. Å gå fra A til B gir et klart mål for dagen, og det 
føles som god mestring å klare det. Motiverende var 
det også å følge med på turleders GPS som fortalte 
om hvor langt vi hadde gått, hvor langt det var igjen, 
hvilken fart vi gikk i og hvor høyt over havet vi var.
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Peter Warren, Sine-Sara Astad, Monika Kufner, 
Jan Gunnar Jacobsen, Henriette Kampesveen og 
Sverre Tvinnereim 
Valgkomité 2019: Sigrid Bellamy (leder), Bente 
Hagen og Stig Solberg
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: 40 40 44 64

If you want to go fast,
go alone.
If you want to go far,
go together.

(afrikansk ordtak)

Fra Rondane. Foto: Hilde Løken Magnussen


