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LEDER
I mitt yrkesaktive liv i næringslivet har jeg arbeidet 
mye med ledelse, kvalitet og kontinuerlig forbedring 
– ord og begrep som har forskjellig mening ut i fra 
hvilken situasjonen de brukes i. Felles for situasjonene 
er at det alltid er mennesker involvert i prosessene som 
beskrives – og de oppfører seg som kjent varierende og 
situasjonsbestemt og noen ganger også uforutsigbart. 
Også på tur. 

LEDELSE
Det er ikke alltid like lett å gi en definisjon av 
et velkjent og velbrukt begrep som alle nikker 
anerkjennende til. En definisjon jeg har i tankene er: Ledelse er å oppnå mål 
gjennom andre mennesker. Hvis vi tenker turledelse – hva betyr dette da? Hvordan 
ser du deg selv som leder? Hvordan oppfatter deltagerne deg som leder? Hvilket 
mål er satt? Er turlederens og deltagernes mål det samme? Oppnås de? Tenk litt på 
dette før du leser videre. 

KVALITET
Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens (deltagerens) krav og 
forventninger. Vi kan jo kalle det et mål. Som turleder oppfordres vi til å samle 
deltagerne første dag og ta en runde med forventningsavklaringer. Ikke så dumt, 
det gjør det mye enklere å være leder – vi vet, og kan derfor gå i gang med å innfri 
deltagernes forventninger. God kvalitet er også beskrevet som når kunden kommer 
tilbake og vil kjøpe mer av deg. Kommer dine turdeltagere tilbake til fellestur med 
DNT? Kommer de tilbake til tur med DEG? 

Siden 2006 har vi hatt tilgang på tilbakemeldinger fra turdeltagerne, men antallet 
og svarprosenten er dessverre for lav til at vi kan si noe absolutt og konkret om 
opplevelsen av og kvaliteten på hver enkelt turleder. Men vi turledere kan vel 
spørre deltagerne på turen vår direkte? Be om ris og ros. Ærlig og oppriktig. Forslag 
til forbedringer og alternative løsninger? Hva med en selvevaluering etter turen? 
Gjør DU det?

KONTINUERLIG FORBEDRING
For å kunne forbedre noe må vi ha et utgangspunkt. Vi må trene og øve på det vi 
skal bli bedre på, og vi må måle om vi blir bedre. Hvordan kan vi gjøre det? Fysiske 
forutsetninger for turen du skal lede sier seg selv, det må trenes. Fysisk form er 
ferskvare. For det faglige er turledersamlingene en viktig øvingsarena, gjennom 
møter med kolleger skjer erfaringsutveksling og diskusjon av aktuelle caser. Det 
tilbys årlig førstehjelpskurs, GPS-kurs, kart & kompasskurs, turlederhelgen 
(18-20/9), DNTs UT-danningskonferanse (9-11/10) – det mangler ikke på tilbud – 
bruk dem og delta, hold kompetansen din ved like, og bli bedre.

I en artikkel i Logistikk & Ledelse sa Stein Smaaland det sånn: «Intet fornuftig 
menneske påtar seg et håndverk han/hun ikke har lært. Likevel tror mange 
mennesker de er i stand til den vanskeligste av alle oppgaver – det å lede.» 
Kundene våre, altså deltagerne, har forventninger til oss når de kommer på tur – la 
oss gjøre det vi kan for å oppfylle dem, trene og øve og bli stadig bedre turledere slik 
at de kommer tilbake til oss på fellestur. Mange ganger.

God tur! - Stig Solberg
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Høstens turledermøter
For høstens turledermøter er det planlagt to datoer: hold av 13. oktober og 24. november! Møtene vil 
starte kl 18:00 i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3. Temaene er ikke fastlagt ennå da de forespurte 
foredragsholderne ennå ikke har bekreftet sin deltakelse da denne utgaven av Turleder’n gikk i trykk. Møtene 
vil også bli annonsert per epost når temaene er klare. 

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET 
18.-20. september
I år ligger vi fast på selve flaggskipet blant DNTs hytter «Gjendesheim», vakkert plassert ved foten av 
Besseggen. Alle turledere, uansett tilhørighet, er velkomne med eller uten ledsager.

Fredag 18/9: Oslo – Gjendesheim
Avreise med ekstrabuss fra Sandvika kl 16:00 til Gjendesheim. Ankomst kl. 20:30 og middag kl 21:00.

Lørdag 19/9: Gjendesheim, vi legger opp til både krevende og lette turer. Forslag til turer: Jo-stigen med Anne 
Johansen som turleder eller tur langs Gjende (turleder ikke bestemt). Bestyrer vil fortelle om hyttas historie 
om kvelden.

Søndag 20/9: Gjendesheim – Oslo.
Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost. 

Vi legger opp til både krevende og lette turer. 
Forslag til turer: Knutshø med Jon Erland 
Heesch som turleder eller Veslefjellet rundt 
via Bessvatnet (turleder ikke bestemt).

For de uten høydeskrekk: Synshorn via 
ferrata, maks 16 deltakere. Du behøver ikke 
å ha med eget spesialutstyr. Deltakerne på 
dette arrangementet tar bussen direkte fra 
Bygdin. Synshorn via ferrata inkl, transport 
betales av den enkelte på stedet, kr. 850.- per 
person. 

Spisepause og dusj på Gjendesheim kl 16:00-
17:00

Ekstrabuss fra Gjendesheim kl 17.00 – 
Bygdin kl. 17.30 – Oslo bussterminalen 
(stopper Lysaker og Sandvika) med ankomst 
Oslo bussterminal 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». Synshorn Via Ferrata,



4

Innkalling til årsmøte i turledergruppa 20. september

Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn

Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 20. 
september kl. 09.00 på Gjendesheim i tilknytting til 
turlederhelgen. 

Dagsorden
Valg av møteleder – årsberetning – valg av 
medlemmer til styre og valgkomité – innkomne 
forslag. Forslag fra medlemmene vedrørende saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest fem uker før årsmøtet. 

Valgkomitéens innstilling
Valgkomiteen, bestående av Odd Tangen, Gunnar 
Sevåg og Steinar Husby, har kommet med følgende 
innstilling:
• Styreleder Stig Solberg er ikke på valg.
• Styremedlem Sigrid Bellamy er ikke på valg.
• Styremedlem Gerda Grøndahl er ikke på valg.
• Styremedlem Ola Kleiven er ikke på valg.
• Styremedlem Bente Hagen foreslås gjenvalgt.
• Styremedlem Anne Langedrag går ut av styret.
• Som nytt styremedlem foreslås: Birger Baisgård

Valgkomiteen anbefaler derfor følgende 
sammensetning av det kommende styret:

Styreleder: Stig Solberg
Styremedlemmer: Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, 
Ola Kleiven, Bente Hagen og Birger Baisgård.

Birger Baisgård, født i 1955, har i sitt yrkesaktive 
liv innehatt en rekke ledende stillinger, både i norsk 
og internasjonal sammenheng for oljeselskapet 
Shell. I sin siste jobb i selskapet var han leder for 
salgsavdelingen i Skandinavia.

Baisgård ble medlem av DNT 19 år gammel, og har 
benyttet fjell og vidder i hele sitt liv, kanskje mest på 
vinterstid. Som pensjonist ønsket han å bruke deler 
av sin fritid på frivillige organisasjoner, blant annet 
DNT. Han tok sommerturlederkurset med DNT ung 
i 2014. Baisgård er spesielt interessert i kajakkpadling 
og har som kursleder gjennomført flere kurs for 
seniormedlemmer i denne sammenheng.

Baisgård er også koiesjef for to av DNTs hytter, 
Sinnerdammen og Jørgenhytta, i henholdsvis 
Nordmarka og på Krokskogen. Baisgård sitter også i 
rådet for DNT Oslo og Omegn. Gjennom Baisgård vil 
turlederstyret få et medlem som både er interessert, 
engasjert og arbeidsvillig, dessuten har han lang 
ledererfaring.

September 2014 – September 2015

Styret har bestått av:
Leder Sig Solberg
Styremedlem Anne Langedrag
Styremedlem Sigrid Bellamy
Styremedlem Bente Hagen 
Styremedlem Gerda Grøndahl
Styremedlem Ola Kleiven

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Camilla 
Horten

Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns administrasjon: 
Claudia von Gostomski 

Valgkomité: Odd Tangen, Gunnar Sevåg og Steinar Husby

Fra styrets arbeid
Det har blitt avholdt seks styremøter i denne perioden. 
«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med 
tre nummer pr. år. Redaktør er Wolfgang Leister, i 
redaksjonskomitéen er også Beate Heilemann, Hilde 
Løken Magnussen og Claudia von Gostomski.

Turlederhelgen ble avholdt i Skarvheimen 
(Geiterygghytta - Finsehytta) 12-14/9 og 40 turledere 
deltok. Årsmøtet ble avholdt på Finsehytta13/9.

Turledermøter/kurs
Turledermøter:
7/10-2014: Tema «Om stimerking og andre 
utfordringer i Oslomarka» - med Dag Olav Brækkan 
og tema «Presentasjon av ny daglig leder i DNT Oslo 
og Omegn» - med Henning Hoff Wikborg.

18/11-2014: Tema «Med skøyter over Markavannene» 
med Rolf Utgård, og tema «Erfaring fra vintertur og 
bruk av InReach» med Dag Paulsen og Sigrid Bellamy

20/1-2014: Tema «Himalayas fjell og 
sherpasamfunnet» med Knut Blom Sørensen og tema: 
«Virkelige caser som kan oppstå på fellesturer» ved 
styret i turledergruppa

12/5-2014: Tema «Reise til Machu Picchu» med Gerda 
Grøndahl og tema: «Virkelige caser som kan oppstå på 
fellesturer» ved styret i turledergruppa
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Turledersamling:
8-9/11-2014 på Kobberhaughytta i regi av DNT 
ung, med støtte fra turledergruppa. 41 deltakere 
og 9 frivillige hjelpere/kursholdere deltok. Lange 
ventelister, vi skulle gjerne hatt plass til flere.

Vårens vakreste eventyr:
26/5-2015: Tema: «Gjelleråsmarka med avslutning 
på Liastua», med 39 deltakere. Turleder Gudrun Njå 
fortalte historier om Stovner og området der. 

Vinterens vakreste eventyr:
4/3-2015: Tur: «Sognsvann til Ullevålseter», med 20 
deltakere. 

Kurs i førstehjelp, 16 timer:
30–31/5-2015 + 20/6 – 21/6-2014 over 16 timer på 
Mustadkroken: 15 og 12 turledere deltok. Instruktør 
fra Norsk Luftambulanse, David Rohrmüller. 

Kurs i førstehjelp, 6 timer:
20/5-2015 over 6 timer i DNT Oslo og Omegns 
lokaler: 25 turledere deltok. Instruktør Magnus 
Wethal og to medhjelpere. 

Turlederkurs:
15/4-2015 «Bli kjent med DNT» Ambassadørkurs. 21 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad 

25-26/4-2015 «Grunnleggende turlederkurs», 10 delt. 
Kursinstruktør: Reidar Karlsen og Gerda Grøndahl 

9-10/5-2015 «Grunnleggende turlederkurs», 10 
deltagerer. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Lisbet 
Nathland

5-7/6-2015 «Kart- og kompasskurs turledere», 14 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Pål Brustad

27/6-2/7-2015 «Sommerturlederkurs» i Rondane, avlyst.

Hverdagstur Koster. Foto: May-Liss Hanssen Hverdagstur Alaska. Foto: Kirsten Løfsgaard

Turledersamling 7.–8. november på Sæteren Gård
Vi planlegger en helgesamling der du som turleder skal få høynet din kompetanse gjennom småkurs og 
samlinger rundt aktuelle temaer. Turledersamlingen er åpen for alle turledere. Vi håper derfor at det blir en 
lærerik og engasjerende helg der alle får med seg ny kunnskap. Vi ser også for oss at dere blir kjent med andre 
turledere i foreningen. Nærmere informasjon og opplysning om påmelding vil bli gitt turlederne på e-post en 
gang i september. Men hold av datoen nå!

UT-danningskonferansen 2015
Velkommen til DNTs årlige kompetansesamling innen sikkerhet og førstehjelp i fjellet! UT-
danningskonferansen 2015 vil finne sted 9.-11. oktober på Gjendesheim. Programmet vil inneholde et 
bredt tilbud av foredrag og praktiske øvelser innen turledelse, krisehåndtering og redning, samt tilbud om 
grunnleggende førstehjelpskurs tilsvarende kravet for DNTs turlederutdanning. Alle turledere, instruktører, 
kursledere og andre kompetansepersoner i DNT inviteres til en sosial og faglig samling i Jotunheimen. 

Påmelding på nett, https://www.dnt.no/aktiviteter/vis/823699/ eller via e-post til info@turistforeningen.no.
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Vinterturlederkurs 2016, DNT sentralt
Vi inviterer alle sommerturledere til et informasjonsmøte om vinterturlederkurs. Vinterturlederne Gerda 
Grøndahl, Peter Warren og Vidar Thorsvik vil informere om selve kurset og fortelle om erfaringene sine som 
vinterturledere. Informasjonsmøtet finner sted tirsdag 13. oktober kl. 19.30, DNT Oslo og Omegns lokaler i 
Storgata 3 (samme dag som turledermøte). 

Neste vinterturlederkurs avholdes 19.–25. februar. Interesserte melder seg til cvg@dntoslo.no.

Prosjekter
v/ Hanne Tretterud Lund
En stor andel av både barn og unge vokser opp uten tilknytning til naturen. Foreningen har derfor et viktig 
ansvar for å få med enda flere ut på tur. Innenfor Fagruppen «Prosjekter og helse» er det utviklet flere prosjekter. 
De prosjektene som har mottatt ekstern finansiering er i ferd med å bli gjennom¬ført. I hovedsak omhandler 
prosjektene opplæring i grunnleggende frilufts¬liv og inkluderende virksomhet til våre eksisterende aktiviteter.

Gjennom et av prosjektene blir det utviklet et eget «Ferskingkurs i friluftsliv». Denne høsten vil dette kurset 
bli arrangert for folk som har lite erfaring med friluftsliv. Gjennom ulike prosjekter har vi også mulighet til å 
få med enda flere til våre etablerte aktiviteter. Eksempelvis inviterer vi barn som bor i asylmottak med på ulike 
aktivitetsdager. Barn av foreldre med svak økonomi får også mulighet til å delta gratis på aktiviteter og leirer. Av 
nye aktiviteter blir «Lek deg sprek» høstens morsomste ettermiddagstilbud på Holmlia. Her kan hele familien 
delta i aktiv utelek arrangert av dyktige aktivitetsledere. Ta kontakt med Hanne Tretterud Lund dersom du har 
spørsmål om prosjektene.

Ny kveldstur på Hovseter
Vårens nyeste nærturgruppe ble etablert på Hovseter i mai. Prosjektet «Aktiv i 100» har mange nærturgrupper 
på dagtid, men ingen på kveldstid. Nå inviterer vi derfor folk til et hyggelig og inkluderende turfellesskap 
hver tirsdag klokka 18.00. Turene går fra Hovseter T-banestasjon og varer i ca to timer. Turene går i sentrale 
friluftsområder. Noen ganger benytter gruppa buss for å kommer seg ut i marka. Høsten turprogram finner du 
på www.dntoslo.no/aktivi100. Møt opp hvis du ønsker deg turfølge på kveldstid eller tips noen du kjenner. 

Seniorgruppas på kajakktur. Foto: Juel Victor Løkstad
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Vinterturledersamling 
Ved hjelp av frivillige turledere har vi opprettet en gruppe som 
er i gang med å planlegge den første vinterturledersamlingen 
i DNT Oslo og Omegn. Vi ønsker med dette å skape en årlig 
arena hvor godkjente og aktive vinterturledere kan møtes, 
utveksle erfaringer og utvikle sin rolle som vinterturledere. 
Dette er ikke et vinterturlederkurs (DNT-standard). 
Tyngdepunktet skal ligge på aktive diskusjoner og praktiske 
øvelser blant deltakerne i kombinasjon med sosialt samvær. 
Vinterturledersamlingen skal gjennomføres som et helge-
arrangement, fredag til søndag hvor deltakerne selv aktivt 
bidrar i de aktiviteter som gjennomføres. Tema som behandles 
under vinterturledersamling skal ha tilknytning til de spesielle 
forholdene som man finner på fjellet vinterstid med tyngdepunkt i det ordinære turprogrammet. 

Første vinterturledersamling finner sted 5.–7. februar på Hallingskeid med maks. 16 vinterturledere. 
Interesserte melder seg til cvg@dntoslo.no.

ÅPEN KAFÉ
Birger Baisgård startet et 
flott initiativ med å samle de 
ulike dugnadsgruppene til en sosial 
og uformell prat en gang i måneden. 
Tirsdag 9. juni fant første «Åpen Kafé» sted i 
DNT Oslo og Omegns lokaler. Datoer for kom-
mende Åpne Kaféer er 7. september, 13. oktober, 
10. november og 8. desember. Disse er planlagt 
å finne sted i DNT Oslo og Omegns lokaler fra kl 
11:00-13:00.

FAMILIEMEDLEMSKAP INNFØRES I 
DNT
På DNTs landsmøte i Harstad i juni, ble det 
besluttet å innføre familiemedlemskap i DNT fra 
medlemsåret 2016. Dette har lenge vært etterspurt 
av våre medlemmer. Familie¬medlem¬skapet skal 
lanseres på Kom-deg-ut dagen den 6. september. 
Alle som melder seg inn denne dagen får tilbud om 
medlemskap for resten av 2015 og hele 2016. Fami-
lier som melder seg inn får altså tilbud om den nye 
medlemsformen. Foreldre med hjemme¬boende 
barn opp til 26 år kan tegne familiemedlemskap. 
Prisen for et familiem¬edlemskap vil være kr. 
1.150,-. Nærmere orien¬tering vil foreligge på våre 
nettsider noen uker før Kom-deg-ut dagen. 

NOTISER

HULDREHEIMEN - LANGSUA
I 2011 ble Langsua nasjonalpark opprettet i området 
og navnet Huldreheimen ble ytterligere svekket. Nå, 
fire år senere, har et samlet nasjonalparkstyre vedtatt 
at de ønsker seg en navneendring fra Huldreheimen 
til Langsua – noe DNT Oslo og Omegn slutter seg til. 

Tidligere har DNT Oslo og Omegn fått meldinger 
fra enkeltpersoner fra området, samt våre egne 
tilsyns- og dugnadsfolk om at det har vært liten 
oppslutning om Huldre¬heimen. Da de omliggen-
de turfore¬ningene bekreftet at de også ønsket seg 
Langsua som navn på fjellpartiet var det ikke lenger 
noen tvil. Tiden er moden for å endre navnebruken.

HVA ER DITT ULTIMATE STIMINNE?
Det ligger i vår natur å gå en tur på stien. 2015 
er Friluftslivets år, og i sommer skal vi løfte frem 
betydningen av STIEN, selve blodårene for alle 
som liker å gå på tur. Dere – våre frivillige – legger 
ned utallige dugnadstimer på merking og rydding 
av stier over hele Norge. Nå vil vi finne ut hva som 
har skjedd langs disse stiene. Stien betyr noe fordi 
vi skaper oss verdifulle minner mens vi er ute på 
tur. For like godt som selve stien, husker vi det som 
skjedde på den. Kanskje tenker du på den hemme-
lige stien til plassen der du fikk ditt første kyss, eller 
den bratte stien opp til det fantastiske utsiktspunk-
tet ditt? Følg med på www.stiminne.no 

HØSTMØTE DNT OSLO OG OMEGN
DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike høstmøte i 
Gamle Logen, avholdes torsdag 12. november. 

Vinterturlederne Peter Warren og Bjørn Hem. Foto: 
Hilde L. Magnussen
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Spørreundersøkelse blant turdeltakere
v/Claudia von Gostomski
Hver sesong blir det fortløpende gjennomført spørreundersøkelser blant turdeltakere for kvalitetssikring 
og videreutvikling av fellesturene. Alle deltakere på fellesturer som har registrert sin e-postadresse mottar 
undersøkelsen. I vinter 2015 har vi mottatt 295 unike besvarelser, en svarprosent på 69,5%.

24% deltakere (som har svart på undersøkelsen) kommer fra utlandet (av disse er 21% fra Storbritannia, 19% fra 
Tyskland og resten fra andre land).

• 97% av deltakere sjekker vår anbefalte pakkeliste før turen (93,9% i 2014).
• 92,4% av deltakerne kunne tenke seg å være med på en fellestur igjen (98,1% i 2014).

Totalinnsatsen til turleder(e):  87,9 % syntes den alt i alt var veldig god. (91,2% i 2014).
• Turleder hadde gruppens sikkerhet i fokus: 89,4% er enig
• Turleder hadde fokus på trivsel: 86,3% er enig 
• Turleder ga tilstrekkelig informasjon:  85,2% er enig
• Turleder samlet gruppen hver kveld:  88,3% er enig

Hva er den viktigste grunnen til at du deltok på fellestur i fjellet?
• Har ingen å gå sammen med 11,6%
• Fordi det er sosialt 12,2%
• Gir sikkerhet med turleder 48,8%
• Enkelt siden alt er tilrettelagt 21,1%
• Annet 6,1%

Ris og ros fra deltakere:
Det gjengis noen kommentarer fra turdeltakerne:
• Both our tourleaders were wonderful. You could not have asked for more. They were inclusive and sincerely 
interested in everyone. They kept the group together and were very experienced.

• Turleder var svært inkluderende, ga klare beskjeder. De klarte å skape samhold og en hyggelig tone i gruppa.

• Turlederne var et særdeles godt team, begge med høy kompetanse, de var genuint opptatt av vår sikkerhet og 
trivsel under hele turen. De var helt UNIKE!

• Meget dyktige turledere med god kunnskap om mye. Lærte mye nyttig som jeg vil ta med meg videre.

• Uten to dyktige turledere hadde jeg nok ikke klart å gjennomføre en så pass krevende tur. Tusen takk for god innsats.

• Min første DNT fellestur vinterstid ga virkelig mersmak. 

Men, det kom også noe kritikk. Noen deltakere nevner at turlederne kunne utøvd mer ledelse. Andre nevner at 
gruppa hadde stor spredning i form og tempo, at gruppa ofte ble delt og at turlederne ikke ga tydelige beskjeder 
om hvordan de skulle forholde seg til en slik spredning. I en annen kommentar nevnes det at turlederne hadde 
dårlig kommunikasjon seg imellom, ikke var samkjørte og at kommunikasjon med gruppen ikke alltid var 
vellykket. I en annen kommentar ble det etterlyst mer besluttsomhet fra turledernes side.

Dersom du ønsker resultater fra turen du ledet i vinter, kan du sende e-post til cvg@dntoslo.no 

Informasjon fra driftsavdelingen
I sommer blir det arbeider på Storgrytdalseter, Alvdal vestfjell. Endelig har vi fått tillatelse til utvidelse av 
sengekapasiteten fra 6 til 15 senger. Seterhuset skal innredes med senger, oppholdsrom og kjøkken. Arbeidene 
vil pågå i hele sommer. Dette går ikke utover eksisterende kapasitet da snekkerne skal bo på nabosetra.

På Kjeldebu, Hardangervidda har det de to siste årene blitt utført oppgraderingsarbeid i alle hyttene. I 
sommer vil ledlys- og brannalarmanlegget ferdigstilles, samt litt etterarbeid. Velkommen til nesten nye hytter.

Drømmedag. 
Foto: Sven 
Arne Gulliksen.
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Jubilant tuftet på moderlig omsorg

Ny DNT-hytte i Østmarka
v/Janet Bydal
Dølerud – når du vil bo et konglekast fra vernet urskog. 
Dølerud er en gammel husmannsplass, godt plassert i Spinnern naturvernområde. Plassen fremstår slik den 
opprinnelig var, og en kan se for seg livet med noen kuer og griser og hardt arbeid i skogen. Den store vollen 
gir flott lys og bekken som renner på nedsiden av tunet er en naturlig lekeplass for barna. Her er det lett å bli 
inspirert! 

DNT Oslo og Omegn leier stedet av Bymiljøetaten, Oslo kommune. Hytta åpner som ubetjent hytte i løpet av 
høsten 2015 med 8 sengeplasser. Du kommer dit fra bussholdeplassene Klemetsrud skole (4km) eller Godheim 
(2.6km). Bilparkering ved Grønmo (2.5 km). Velkommen!

v/ Eivind Haugstad Kleiven
DNT Oslo og Omegn går opp helt nye stier når vi nå 
bygger et samlingssted for friluftsliv og frivillighet i 
Oslo. Her kan folk i hovedstaden padle kajakk, klatre 
og møtes til turplanlegging.

– Dette er banebrytende for DNT. Vi er blitt gode 
på kajakk, men det er helt nytt å ha egne lokaler 
på denne måten. Dette er veldig spennende. Det 
er en helt ny tanke å fronte friluftsliv og aktivitet 
i byrommet på denne måten. Det handler om 
folkehelse, frivillighet og sosiale arenaer i en by i 
vekst, sier Henning Hoff Wikborg, leder i DNT Oslo 
og Omegn.

400 kvadratmeter av Sørenga er satt av til såkalte 
allmennyttige formål, etter krav fra Oslo kommune. 
Her er utbygger pålagt å legge til rette for aktiviteter 
som folk flest kan ha glede av. Samarbeidet med 
DNT skal etter 
planen gjøre 
området til et 
levende sted 
og ikke bare et 
område med 
dyre leiligheter.

Kajakktilbud, 
buldrerom, 
turbibliotek 
og lokaler til 
disposisjon 
for frivillige 
organisasjoner 
er blant noe 
av det som 
er planlagt. 

Friluftshuset skal bli et samlingssted hvor man 
kan gjennomføre kurs, større møter og sosiale 
samlinger for frivillige og samtidig være et sted for 
turinformasjon med tilgang til et turbibliotek – med 
kart, bøker og informasjon på nett.

Lokalet vil også fungere som resepsjon og 
bookingsenter for kajakktilbudet. Det vil være egnet 
til foredrag, film¬visninger, teateroppsetninger, 
utstillinger og bok¬opp-lesninger med friluftsliv som 
hovedtema. Målet er å senke terskelen for å drive med 
aktivt friluftsliv, få folk i aktivitet og skape økt frivillig 
engasjement og dugnadsvilje.

I mai kunngjorde Sparebankstiftelsen DNB og Eivind 
Astrups Allmennyttige stiftelse at de bidrar med 
til sammen 8 millioner kroner for at DNT Oslo og 
Omegns Sørenga-prosjekt skal bli en realitet. Med 
det er DNT Oslo og Omegn et godt stykke på vei til å 

finansiere det 
omfattende 
prosjektet. 
Begge 
aktørene 
trekker fram 
Sørengas 
planlagte 
rolle innen 
integrering 
og det bynære 
friluftsliv som 
de to viktigste 
årsakene til 
at de valgte å 
tildele midler 
til prosjektet.



10

Turreferat fra DNT ung Oslos sommerturlederkurs 

Hopp over bekk. Foto: Ola Njå Bertelsen Nødovernatting. Foto: Juel Victor Løkstad Grande

Gruppebilde på odde. Foto: Ola Njå Bertelsen

v/ Johanne Grue Reiten
Årets sommerturlederkurs skulle holdes i 
Stølsheimen, men kurset nærmet seg, og det 
var fortsatt flotte skiforhold i vestlandsfjella. 
Kursholderne la etter hvert fra seg den artige tanken 
om å ha DNTs første sommerturlederkurs på ski, og 
de litt mindre kjente Etnefjella ble ny destinasjon 
for kurset. 

Søndag ettermiddag stod vi klare på Øyna, 
med varierende størrelse på sekker (37l – 85l), 
men like spente på uka og klare til å komme i 
gang. To stykker meldte seg frivillig til å være 
dagens turledere og ledet oss trygt og godt 
fram til Blomstølen. Allerede her fikk vi en 
smakebit på orientering i det bratte og ulendte 
vestlandsterrenget. 

Mandagen var «orienteringsdag» og våre erfarne 
kursholdere, Ola og Juel Victor, hadde ordnet tåke 
og ca 50 meter sikt for anledningen. Etter en kort 
gjennomgang av basic orientering dristet vi oss ut i 
tåka med selvtegnede kart og et bestemt koordinat 
som mål.  Også i Etnefjella var sommeren seint 
ute, noe som ga høy vannføring i alle bekker og 
elver. Vår første (og definitivt ikke siste) vading 
på denne turen ble gjennomført rett ved siden av 

hytta. Turen videre på selvtegnede kart gikk som 
smurt og etter en god lunsj letta tåka, og to turledere 
leda gruppa tilbake til hytta over snøbroer og med 
andre elve-forseringsmetoder. 

Etter to netter på koselige Blomstølen gikk ferden 
videre i nydelig vær til Storavassbu og deretter til 
Løkjelsvatn. Deler av turen var over 1000 moh, noe 
som bød på mye snø og spennende veivalg. Kurs-
tur lot seg ikke så lett kombinere med effektivitet, 
og det var to lange dager på tur med sene kvelder. 
Torsdagen med dagstur fra Løkjelsvatn var derfor 
svært etterlengtet og behagelig. Det ble tid til bading 
i det svært friske Løkjelsvatnet før vi brukte resten 
av dagen på førstehjelp.

En nødovernatting hører med på et 
sommerturlederkurs. Derfor fant vi oss en fin plass 
med le for vinden, lite mygg, nydelig badevann og 
god utsikt. Vi var jo tross alt i nød. Kvelden ble brukt 
på spennende diskusjoner om turleder¬relevante 
tema, matlaging og bading. Vi tok en tidlig kveld 
før vi lørdag formiddag ruslet videre til betjente 
Olalihytta. Siste kursdag ble avsluttet med en 
etterlengtet dusj, en nydelig middag og evalueringer 
av den fantastisk lærerrike uka vi hadde hatt i de 
flotte Etnefjella. 
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Fra Vårens Vakreste
v/Hilde Løken Magnussen
Det var da sol den 26. mai? Det var i alle fall 
oppholdsvær. Været betyr ikke alt.

En flokk turledere i sin beste alder – mange antrukket i 
rød turlederanorakk, samlet seg utenfor Stovner T-bane 
stasjon for å oppleve «Vårens Vakreste Eventyr». 

Noen av oss hadde kanskje ikke vært i denne bydelen 
før? Da var det på tide. Vi har alle godt av å bli bedre 
kjent i vår egen by og å komme oss rundt i de ulike 
bydeler. Denne gang Stovner.

Turleder Gudrun Njå, oppvokst og fremdeles beboer 
på Stovner – orienterte kort og humoristisk om 
bydelen. Deretter gikk vi i flokk og følge forbi Stovner 
Senter, biblioteket, blokkene – og ganske raskt var vi 
ved skogkanten av Gjelleråsmarka.

Med Gudrun som kjentmann, Stig Solberg som 
co-pilot og Sigrid Bellamy, trygg og god, med solid 
kartmappe for hånden, begav vi oss inn i det grønne. 
Her var tydelig sti, men flere veivalg underveis. I 
en trang passasje hadde det i tidligere tider vært et 
bjellesystem. Dvs man ringte med tilstedeværende 
bjelle når man med hest og kjerre begav seg opp/
ned gjennom passasjen, for å varsle andre ekvipasjer. 
Vi var nå i Bjellele i Kongedalen, deler av den 
«Trondhjemske kongevei». 

Da vi kom opp i høyden var det åpent og fritt – her 
kunne farende folk ta en pust i bakken. Men vi hadde 
ikke tid til slikt, vi hadde jo reker og hvitvin som lokket 

i det fjerne. Det gikk rykter om at Camilla stod vakt ved 
herlighetene, som tidligere på dagen var blitt trillet opp 
med håndtrille av henne og organisator Claudia.

Og etter å ha gått en god stund til gjennom den 
grønne skog åpenbarte Liastua seg for oss. Stovner 
og Høy¬bråten IL driver denne hytta i dag. Her var 
det stengt nå, men skulle vi ha behov for et avtrede 
var dette tilgjengelig. Bord og benker utenfor hytta 
var som skreddersydd for sultne, forhåpentligvis ikke 
slitne turledere.

Et «hav» av reker, loff, salat, sitroner, majones og 
herlig hvitvin – her var det bare å forsyne seg. Selv 
om noen av rekene bar preg av «istid», smakte det 
fortreffelig. Det meste gikk med, bortsett fra den ene 
pappen med rødvin, - den kan administrasjonen få ha 
til gode til en kald regnværsdag. Styreleder Stig ønsket 
velkommen, og lokalkjente Gudrun fikk overrakt en 
liten gave som takk for turledelse.

Praten gikk livlig ved bordene, det er alltid hyggelig 
å bli bedre kjent med nye og «gamle» turledere. 
Så samlet vi vårt søppel, de to «C-er» trakk fram 
tralla og alt av etterlatenskaper ble trillet tilbake til 
sivilisasjonen. Nå var det kort vei ned til Stovner 
T-bane, vi hadde gått tur i en sirkel, og rasten var 
nesten ved veis ende.

Takk til Claudia for gode innkjøp og turlederstyret for 
turplanlegging. Hvor går turen neste år mon tro? Vi 
stiller vi!

Fra Vårens Vakreste 2015. Foto: Wolfgang Leister
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Kart- og kompasskurs i skogsterreng – 
på Mustad-kroken 5. til 7. juni 2015

v/ instruktør Jørn Brynstad
Vi møttes fredag ettermiddag i Storgata 3 for 
teorikveld. Selv om alle deltagerne er turledere – 
flere av oss veldig erfarne som turledere – er det 
ting å hente på å få en grundig gjennomgang av både 
kompasset og kartet.

Kompasset går greit å gjenoppfriske. Kartet, og 
alt som følger med det – lese og bruke kartet – er 
mer utfordrende. Vi brukte tid på projeksjoner, 
koordinater, karttegn, koter, ekvidistanse, 
målestokker, farger, ta ut kurser, fornuftige veivalg, 
oppfang og ledelinjer. Alt dette for å kunne gi god 
informasjon til deltagere på våre turer. For å kunne 
gi presis formidling av det vi ønsker å si, og ikke 
minst for å kunne sikkert lede våre grupper fra A til 
B. Mange deltagere setter stor pris på at vi er flinke 
med kart- og kompassformidling. Som turleder er det 
udiskutabelt at vi til enhver tid skal kunne peke på 
kartet med en pennespiss og si: «Vi er nå akkurat på 
prikken her!» I nærmiljøturer og i skogsterreng er 
dette vanskelig. Det krever at vi kan teknikkene, og at 
vi bruker dem!

Lørdag og søndag brukte vi i terrenget rundt 
Mustadkroken. Lørdag ble brukt til trening i å 
finne oppgitte koordinater i terrenget syd for 
Mustadkroken. Kartet vi brukte var i målestokk 

1:50.000. Med tåke i tillegg ble dette en stor 
utfordring for alle. Detaljene i kartet blir ikke gode 
nok for enkel orientering. Derfor er kompass, 
skrittelling og tidtaking viktige hjelpemidler. Vi 
sliter stadig med å finne punktene i terrenget. Gode 
erfaringer, og til ettertanke for alle!

På søndag våknet vi til klarvær. Koselig for oss, men 
(dessverre!) mye enklere for orienteringen. Da vi 
i tillegg denne dagen skal bruke orienteringskart i 
målestokk 1:10.000 i terrenget nord for Mustadkroken 
blir det en helt annen form for orientering. Her 
vises veldig mye mer av terrenget – mange flere 
detaljer. Denne dagen får kursdeltagerne ikke oppgitt 
koordinater. Punkter i terrenget blir krysset av på 
kartene.

Det viser seg også denne dagen som utfordrende når 
kurslederne stadig har spørsmål om: «Hvor er vi nå?» 
Men nettopp fordi vi stresset deltagerne mye på dette 
ble konsentrasjonen rundt bruken av kartet enda 
mer intens. Etter hvert gikk dette bedre og bedre. 
Kursdeltagerne ble dyktige i det å bekrefte hvor vi var 
og ikke minst dokumenterte de gode veivalg.

En trivelig helg med flotte turledere som ønsket å bli 
tryggere i kart og kompass. Men kart og kompass er 
«ferskvare». Viktig at vi bruker kartet og kompasset.

Fra kart- og kompasskurs. Foto: Jørn Brynstad
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Referat fra Turledermøtet 20. januar 2015
Ref/ Beate Heilemann
Møtet fant sted i DNT Oslo og Omegns lokaler 
i Storgt. 3, Oslo. Tema var «Himalayas fjell og 
sherpasamfunn gjør noe med sinn, sjel og tanke» 
ved turleder Knut Blom Sørensen.

Knut er pensjonist fra høsten 2014 etter å ha vært 
tilknyttet Gardermobanen AS /Flytoget fra 1993 
til 2014. Knut er en erfaren vinterturleder og 
breinstruktør. Han gjenopptok vinterkursene på 
Finse i 2013 – et fire dagers kurs. Temaer på kursene 
er orientering, skredlære, nødbivuakk/snøhule, 
turplanlegging og førstehjelp/redning i fjellet. Knut 
er altså en turleder som trives på fjellet – også i 
dårlig vær!

Knut og kone Mona var siste gang i Nepal på en 
privat tur høsten 2014. Det var 5 deltakere (bl.a. 
Kjell Magne Tangen og kone Marit, tidligere 
bestyrere på Finsehytta). Tilsammen med bærere 
og sherpaer var de 10 stykker. De fleste av de flotte 
bildene vi så var tatt av Mona.

Knut er først er fremst fascinert av fjellfolket sherpa. 
Sherpa er en folkegruppe som bor i fjellområdene 
øst i Himalaya, i Nepal, India og Tibet. Sherpa betyr 
en som kommer østfra – «østlending». Ordet sherpa 
blir ofte feilaktig brukt av turister som synonym til 
fjellfører/guide.

I Nepal regnes sherpa-folket til himal, som er en 
felles betegnelse for nært beslektede grupper med 
tibetansk språk og kultur som bor i Himalaya. 
Den kinesiske regjeringen regner sherpaene som 
tibetanske. Fra en folketelling i 2001 var det 130 000 
sherpaer i Nepal. Nepal er ellers i areal bare ¼ av 
Norges areal – og i dette landet bor det nesten 30 
millioner mennesker! Hinduer-indere utgjør 70% av 
befolkningen.

Sherpaene var viktige for tidlige ekspedisjoner i 
Himalaya, der de hadde oppgaver som bærere og 

guider. I dag blir ordet sherpa brukt synonymt med 
alle fjellførere i Himalayaområdet. Sherpaene i Nepal 
liker ikke å bli assosiert med vanlige bærere, siden de 
ofte fungerer som kjentmenn, får bedre betalt og er 
mer respektert i det nepalske samfunnet.

Den mest kjente sherpaen er Tenzing Norgay fra 
Darjeeling i India. Han var i 1953, sammen med 
Edmund Hillary, den første til å bestige Mount 
Everest. Sherpaene er virkelig et folk av bærere – de 
kan klare opptil 60 kg. Ungene bærer allerede fra 10 
-12 års alderen. Jak eller jakokse brukes som pakkdyr 
opp mot 3000-4000m over havet. Disse dyrene blir 
mer og mer brukt på ekspedisjoner. De er dyrere, 
men sannsynligvis mer økonomiske i det lange løp.

Nepal er et av de fattigste land i verden. 30% av 
befolkningen er analfabeter. Byene har mye slum, 
fattigdom, forurensing, bl.a. likbrenning langs elvene. 
På grunn av fattigdom er kostholdet fattigslitt. 
Maten består av karbohydrater – ikke kjøtt, fisk eller 
grønnsaker.

Knuts ekspedisjon oppholdt seg i Everestområdet. 
Noen kom seg så høyt som 5300 m over havet, mens 
noen snudde på 4800. Det er ca 200 ekspedisjoner 
til Mount Everest pr år. En av ti dør. Dette høres 
horribelt ut, men Everest er langt fra det farligste 
klatrefjellet i Himalaya. K2 og toppene rundt har 
krevd flere menneskeliv enn noe annet fjell. Hver 
tredje eller fjerde deltaker dør på K2.

Etter fruktpausen presenterte Turlederstyret noen 
fredeligere, men reelle caser (situasjoner) fra 
sommersesongen 2014 – angående problemstillinger 
som typisk oppstår på fellesturer. Forsamlingen 
ble delt opp i 4-5 grupper, og den enkelte 
grupperepresentanten presenterte til slutt i plenum 
hva gruppa hadde kommet fram til. Dette bidro til 
nyttig erfaringsutvekslingen de enkelte turlederne 
seg imellom. 

Fra Himalaya. Foto: Knut Blom Sørensen .
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Referat fra Turledermøtet 12. mai 2015
Ref/ Beate Heilemann
Møtet fant sted i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgt. 
3, Oslo. Formann Stig Solberg ønsket velkommen. 
Dessverre, dessverre (men kanskje ikke uventet) var 
kveldens foredragsholder Abid Raja, ambassadør for 
Friluftslivets år og stortingspolitiker, forhindret frå å 
komme grunnet det Reviderte Statsbudsjett.

Først kom Camilla Horten (fagsjef fjell – for voksne) 
og ga oss informasjon om vinterturene i 2015. Noen 
tall: 436 deltakere i 2015 ( 437 i 2014). Av disse var 
147 (2015) mot 177 (2014) utlendinger; dvs neste en 
tredjedel av deltakerne er utlendinger.

98,3 % av deltakerne hadde sjekket pakkelisten på 
forhånd. 92,5% av deltakerne kunne tenke seg å delta 
på en ny tur i regi av DNT Oslo og Omegn. Det var 
ingen uhell, og det har ikke vært bruk for InReach.

Hva planlegges så for 2016? Flere introturer /
ferskingturer, men på litt forskjellig nivåer; som 
turform planlegges det turer der man ligger fast og 
turer fra hytte til hytte. Det planlegges også flere 
helg- og langhelgturer og flere bratt-terreng-turer – 
sistnevnte er veldig i vinden for tiden.

Istedenfor Abid Raja trådde Gerda Grøndahl, 
styremedlem i Turledergruppa, til. Hun viste bilder 
og fortalte fra «Tur til Peru og vandring langs inka-
ruten». En tur hun var med på i oktober 2008. Gerda 
skrøt veldig av reiseselskapet de hadde brukt, nemlig 
«Explore Travel» i Fredrikstad, www.exploretravel.no.

Bildene var virkelig flotte og som alltid er vi egentlig 
urbane nordmenn utrolig imponert over hva andre 
lands «sherpaer» klarer å bære. Men under ordnete 
forhold bar de her max 30 kg hver. Turen var ganske 

behagelig, med varmt vaskevann servert ved teltkanten 
hver morgen. Deltakerne ble anbefalt å drikke te 
brygget på kokablader. Det smakte omtrent som urtete. 
Bekkevann kunne en ikke drikke. Alt vann ble kokt. 
Toalettet var i buskene.

Machu Picchu ble bygget rundt 1450. Forlatt ca 100 
år senere. Spanjolene visste ikke om stedet, og det ble 
først «oppdaget» igjen i 1911 av briten Hiram Bingham. 
Turen (14 dager) ble avsluttet i Lima med sightseeing 
etter et opphold ved Titicacasjøen.

Etter den smakfulle væske- og fruktpausen ble vi 
delt inn i grupper for å gjennomgå forskjellige reelle 
situasjoner (på godt norsk «caser») som har oppstått og 
som vil oppstå igjen.

Case 1) En turleder hadde en fantastisk 7-dagerstur. 
Som vanlig ringte turlederen rundt og snakket med 
hver eneste turdeltaker på forhånd. Hvordan opplever 
gruppa dette? 

Case 2) Hva gjør en når det på en nærtur blir for lang 
avstand mellom fortropp og baktropp?

Case 3) Hva gjør en når deltaker på nærturer etter hvert 
har blitt mer og mer tunghørt og langsom i bevegelsene 
– og ikke synes å ville innrømme dette?

Case 4) Sommeruvær på «Kongeveien over Dovre». 
Hvordan takle lyn, torden, kraftig regn og haglbyger i 
terreng med lite naturlig beskyttelse?

Hver gruppe hadde en talsperson som presenterte 
gruppas svar. Men som en har erfart gjennom mange år 
så er det ikke sikkert det alltid finnes et fasitsvar.

Møtet slutt ca. 22:00.

Alle aktive turledere 
som har hatt tur i løpet 

av siste/kommende års 
periode får netto innkjøpspris 

i butikken + 15% + mva. Husk 
at denne rabatten ikke kan benyttes i 

nettbutikken online. For at dere skal få turlederpris 
må dere sende epost til dntbutikken@dntoslo.no

HUSKELAPP
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Turlederintervju
Turleder navn: Tor Halvor Villanger, fra Gjøvik, nå totning bosatt i Vestre Toten.
Turleder siden år: Lenge siden! 

Type turer du leder? Tidligere breinstruktør på 
Finse og har holdt turkurs på Jostedalsbreen. Ledet 
trekkhundturen A1 35 ganger. Tok over A1 turen etter 
at Claus Helberg hadde gått den i 25 år. 
Hvorfor ble du turleder? Jeg ville gjerne at andre 
kunne ta del i den opplevelsen jeg hadde fått ved å gå 
i fjellet med kamerater og venner, derfor valgte jeg å 
bli turleder. Det er alltid mange utlendinger 
med på turene. Bonusen, inspirasjonen, 
kommer av gleden som har gitt meg 
skivenner over hele verden. Sammen 
med min familie, har jeg besøkt og 
fått besøk av skivennene mange 
ganger og i/fra flere land. 

Siste tur du ledet? Jeg ledet 
trekkhundturen for siste gang vinter 
2015. Nå overtar Christopher Solheim-
Allen som turleder etter at han var med 
på tur i 2015 som turleder 2.

Hvorfor ble du turleder for akkurat 
trekkhundturen? Claus ringte meg og spurte om 
jeg ville overta hans tur, noe jeg selvfølgelig sa ja til. 
Han viste meg på kartet noen ekstraturer vi kunne ta 
ved pent vær. Det var 7 trekkhundturer rundt Finse i 
starten, som etter hvert minket til bare en tur, som har 
holdt på i 60 år.
Vi har samme rute hvert år, Finse, Kjeldebu, 
Krækkja, Finsehytta, Geiterygghytta, Iungsdalshytta, 
Ragsteindalen, tilbake til Finse. Mange har vært med før, 
gjerne flere ganger. Jeg blir spurt ‘hva er interessant med 
å ta samme tur som turleder hvert år?’ Og svaret er: «at 
det må du oppleve selv!» Vi har hatt med en dame i 25 
år. Dessverre ble hun syk, ellers hadde det blitt 28 år på 
samme tur. Det er meget godt samhold i gruppen. 

Du sier at du ikke har problemer med å huske navn 
på alle i gruppen. Men hvordan klarer du å holde 
kontakt med deltakere over så mange år? Jeg er 
flink til å ringe og å skrive kort eller brev. Noterer opp 
fødselsdatoer, sender julehilsener og prøver å være 
oppmerksom når de fyller runde år. 
Siden 1987 har tur A1 holdt sommertreff i august/
september. Det er deltakerne som har satt i gang dette 
med treff – gjennom årene  på Færøyene, i Tyskland, 
Danmark, Sverige og Norge.

Hvordan reagerer utlendingene på været rundt Finse? 
De føler på skiftningen i vær og vind, og det er en del av 
opplevelsen. Enten det er dårlig vær på Vestlandet eller 
på Østlandet så er det dårlig vær på Finse. Det er altså en 
grunn til at Hardangerjøkulen ligger der den gjør. Ved 
dårlig vær blir vi veldig godt kjent fordi vi må ta hensyn til 
hverandre, være samlet og ikke gå i eget tempo.

Hvilke erfaringer har du med selvbetjeningshytte på 
trekkhundtur? Jeg prøver å delegere oppgaver på 

turene. De alle fleste setter pris på det. Alle 
må trå til og gjøre noe. Kjeldebu er første 

stopp etter Finse, og det er heldig med 
selvbetjeningshytte tidlig på turen. 
Alle må snakke sammen, ta hensyn, 
og det sveiser sammen gruppen. 
Noen folk kan være litt tafatte til å 
begynne med. Da kan jeg være litt 

bøs, litt sjefete – men de setter pris på 
det i ettertid og kommer tilbake igjen. 

Hvilken nyttig ’dings’ har du med i 
sekken? I sekken når jeg går på ski tar jeg med 

blå ekstra, kork, skraper, høydemåler, nok vann og mat, 
og naturligvis kart og kompass. Trenger ingen ‘dings’. 
Forresten, det var en engelskmann som var med på tur, 
og etter turen sa han: Whoever invented «blue extra», 
he did a very god job.

Favoritt turområde og/eller favoritt DNT hytte? 
Jeg er meget glad i Jotunheimen og Breheimen med 
sine fantastiske topper. Rondane liker jeg sammen 
med familien, et område som er mer familievennlig 
pga terrenget. Favoritthytte har jeg ikke. Alle er like 
verdifulle. De betjente hyttene er avhengig bestyrer som 
legger lista på hvordan hytta skal være. Jeg har bare gode 
minner fra hyttene jeg har besøkt. Og av turer er den 
siste alltid den beste!

Kan du fortelle litt om hundene som er med på 
turen? I starten var det 5 Grønlandshunder fra Norsk 
Trekkhundklubb. De kjørte ambulanse i Nordmarka 
og var godt egnet til våre turer. Nansen fant ut at 
grønlandshunder går i samme tempo som en voksen 
mann på ski. Og hundene skulle alltid være bak gruppa 
på ski, sa Claus, som ekstra sikkerhet. Nå bruker vi 16 
alaskahuskier med hundefører, og vi ser ikke så mye til 
hundene på turen, dessverre. 

Intervjuet av Sigrid Bellamy, juni 2015.



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

OKTOBER
3.-4.  Grunnleggende Turlederkurs 
9.-11.  DNT UT-danningskonferanse, 
 Gjendesheim
13.  Turledermøte
24.  Frivillighetsfest

NOVEMBER
7.-8.  Turledersamling, Sæteren Gård
11.  Høstmøte, Gamle Logen
13.-15.  Kurslederkurs for DNTs 
 turlederutdanning
24.  Turledermøte

FEBRUAR
5.-7.  Vinterturledersamling
19.-25.  Vinterturlederkurs, DNT sentralt
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Fellestur i Jotunheimen. Foto: Hilde L. Magnussen

We came from many ways
walked together for a week
across a land of grass and stone
leaving behind both all we had done
and who we were before.

”Jotunheimen Effect”
av Cristina Archetti, USA.
Fellesturdeltaker 2013, vers 1 av 4.
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